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BEVEZETÉS 

 

 Különös örömet okozott, amikor hatéves legnagyobb fiammal felhoztuk a saját 

gyermekkorom vége felé a következő generáció számára gondosan elcsomagolt LEGO 

dobozokat, és együtt kezdtünk lázas városépítésbe. Saját gyermekkoromban ez beláthatatlan 

jövőnek tűnt. Mint ahogy azt sem láttam, láthattam előre, hogy jogi pályám rögtön az elején, 

2002-ben a LEGO szellemi alkotásainak útját keresztezi, a LEGO alapkockákat ábrázoló 

magyar védjegyek ellen indított törlési ügyek révén.  

 A védjegytörlési ügy kapcsán a gyermekkori személyes emlékek hamar átadták 

magukat az egymást követő, sőt egyre nagyobb szakmai felismeréseknek, kérdéseknek. 

Izgalmas kérdéssé vált, hogy oltalmazható-e egyáltalán időben potenciálisan korlátlanul 

árujelzőként egy áru formája? Érdekes volt rádöbbenni, hogy a térbeli megjelölések 

védjegyoltalmának a kérdése a LEGO-tól függetlenül az ezredforduló környékén a 

védjegyjogászokat foglalkoztató egyik legfontosabb kérdés volt. Felismertem, hogy nagyon 

komoly üzleti érdekek és következmények fűződnek ahhoz, hogy a LEGO védjegyek oltalma 

fennmarad, vagy a törlésük révén a közkincsbe kerülnek. Rádöbbentem, hogy tágabb 

értelemben az ügy tárgya végső soron az, hogy a védjegyjogosultaknak és a fogyasztóknak a 

megtévesztés elleni érdekei vagy a versenytársaknak a szabad versenyhez fűződő érdekei 

fontosabbak. A LEGO ügy elvezetett azokhoz az alapvető és általános, az egyedi LEGO 

ügyön messze túlmutató kérdésekhez, hogy a védjegyjog hogyan illeszkedik a verseny 

rendszerébe, valamint hogy a szellemi tulajdon oltalmi tárgyai és a közkincs optimális 

egyensúlya hol húzódik?  

 A fentiek alapján a kutatás alapvető elméleti kérdéseit az iparjogvédelem és a verseny, 

illetve a szellemi magántulajdon és a közkincs ütközése, a megkülönböztető megjelölések 

kizárólagos védjegyjoggal történő oltalmazása és a verseny védelme közötti, illetve a 

védjegyjogilag releváns érdekcsoportok érdekei közötti optimális egyensúly, valamint a 

védjegyjog belső korlátját képező abszolút oltalomkizáró okok versenyjogi gyökerei képezik, 

fókuszálva az árukra vagy csomagolásukra vonatkozó térbeli védjegyek oltalmára.  

 A problémák lényeges elemeit képezik különösen a nemzetközi áruforgalom 

jelentőségének növekedése, a verseny jogi szabályozásának központi jelentőségűvé válása, a 

szerzői jog és az iparjogvédelem korábban is nemzetközi jellegének erősödése, valamint az 

Európai Unió szabályozásának meghatározó szerepe. A kutatásban ennek megfelelően 

központi szerepe van a verseny elméleti (közgazdasági) kérdéseinek, a nemzetközi 
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jogirodalomnak és gyakorlatnak, az Európai Unió jogi szabályozásának és gyakorlatának, 

valamint a jogösszehasonlító vizsgálatoknak. 

 A megkülönböztető megjelölések védjegyoltalma és a verseny védelme közötti 

optimális egyensúly a nemzetközi jogirodalomban is új és útkereső téma. Ugyanakkor, 

közelebbről a térbeli védjegyek oltalma számos külföldi monográfiának a tárgya.7 A magyar 

jogirodalomban8 eddig nem vagy alig vizsgált kérdéskörrel foglalkozott a kutatás, amelynek 

nagy gyakorlati jelentősége is van, arra is tekintettel, hogy komoly üzleti érdekek és 

következmények fűződnek ahhoz, hogy megjelölés potenciálisan korlátlan ideig a kizárólagos 

védjegyjog útján oltalmazásra kerül-e vagy sem. 

 A térbeli védjegyek oltalma az utóbbi évek, évtized egyik legaktuálisabb, az 

iparjogvédelmi szakmai köröket is intenzíven foglalkoztató kérdéskör. Ennek egyrészt oka a 

következetlen joggyakorlat, másrészt oka az, hogy a térbeli védjegyek oltalma speciális 

versenyjogi problémákat vet fel, hiszen egyrészt az áru és árujelző a térbeli védjegyeknél nem 

választható el, másrészt a fennmaradó közkincs korlátozott. Az európai védjegyrendszer 

működésének átfogó felülvizsgálatáról szóló nagy ívű Max Planck Tanulmány9 jelentősége 

miatt egy külön fejezetben foglalkozott a térbeli védjegyekkel, valamint tett a jogalkotás 

számára javaslatokat, amelyek azonban sajnos nem kerültek a közelmúltban elfogadott 

védjegyjogi jogalkotási csomagban elfogadásra.   

 A fentiek alapján az értekezés négy nagy részre tagolódik.  

 Az értekezés első részében áttekintő jelleggel a védjegyoltalom alapvető kérdéseit 

vizsgálom, különösen a védjegyet a szellemi alkotások, teljesítmények és árujelzők 

rendszerében, a védjegyek közgazdasági elemzését, a védjegy fogalmát, valamint funkcióit, a 

szellemi tulajdonjogok és a verseny összefüggéseit, a védjegyoltalomnak a verseny 

rendszerében történő elhelyezését, és a védjegyjog által oltalmazott különböző 

érdekcsoportokat. Ezen vizsgálódás áttekintő jellegű és kiindulópontként szolgál. 

                                                             
7 Ld. különösen BÖHMANN, Dirk: Der Schutz der dreidimensionalen Marke, Universität Osnabrück, 2001. 
(BÖHMANN, 2001.); Dr. HETZELT, Nina: Dreidimensionale Marken: Freihaltebedürfigkeit, 
Unterscheidungskraft und Schutzumfang, EUL Verlag, Lohmar-Köln, 2004. (HETZELT, 2004.); SCHRAMM, 
Peter: Der Europaweite Schutz des Produktdesigns, Nomos Verlaggesellschaft, Baden-Baden, 2005 
(SCHRAMM); WINKEL, Frank N.: Formalschutz dreidimensionaler Marken, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1979. 
(WINKEL, 1979.) 
8 Az új típusú védjegyekről a magyar jogirodalomban - kivéve a térbeli védjegyeket - alapos értekezést készített 
Náthon Natalie. Értekezésében részletesen elemezte a színvédjegyeket, hang és tapintásvédjegyeket, az illat- és 
ízvédjegyeket, valamint a jövő védjegyeit - mozgóképvédjegyeket, a mozdulatsor védjegyeket, a hologram, a 
pozíció védjegyeket, valamint a fényvédjegyeket. Ld. DR. NÁTHON, Natalie: Az új típusú védjegyek az Európai 
Unióban. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM), valamint az Európai Közösségek Bíróságának és 
Elsőfokú Bíróságának joggyakorlata, PhD értekezés, Pécs, 2009. 
9 "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System" presented by the Max Planck Institute 
for Intellectual Property and Competition Law, 2011. február 15. (Max Planck Tanulmány, Forrás (utolsó 
megtekintés ideje: 2016. február 28.): 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (MPT) 
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Következésképpen, az értekezés első része az említett kérdéseket nem kimerítő jelleggel 

dolgozza fel, különös tekintettel a téma szempontjából releváns belső versenyjogi korlátokra. 

Ennek megfelelően a vizsgálat körén a versenyjog és a védjegyjog egyes kérdései kívül 

eshetnek, így például a vállalatfelvásárlások és a védjegyek összefüggései, illetve a védjegyek 

szerepe a fúziókontroll területén.    

 A második rész a térbeli védjegyek fogalmát, gazdasági-társadalmi hátterét, történetét, 

valamint az általuk felvetett speciális - egyrészt versenyjogi, másrészt a szellemi 

tulajdonjogok rendszerével kapcsolatos - problémákat fejti ki.  

 Az értekezés legnagyobb, harmadik része részletesen bemutatja és értékeli a térbeli 

védjegyek oltalmára vonatkozó európai jogi szabályozást - jelesül az oltalmi feltételeket és a 

releváns oltalomkizáró okokat - és a joggyakorlatot. Ennek során a következő módszereket 

követtem. Elsőként, a védjegyoltalom feltételei és az abszolút oltalomkizáró okok az Európai 

Unió védjegyjogi irányelvével10 kerültek szabályozásra, amelyet mind az európai uniós 

védjegyrendelet,11 mind a magyar védjegytörvény12 lényegében szó szerint átvett. Erre is 

tekintettel az irányelv releváns szabályait, jelesül az oltalom egyes feltételeit, valamint a 

releváns abszolút oltalomkizáró okokat elemeztem egyenként. Ezen belül elsőként röviden 

vizsgáltam a pozitív védjegyoltalmi követelményeket: a megjelölés fogalmát, a grafikai 

ábrázolhatóságot és a megkülönböztetésre alkalmasságot (III.2 fejezet), majd a releváns 

abszolút kizáró okokat, vagy más szóval a negatív oltalmi követelményeket tekintettem át 

(III.3. fejezet). Az oltalomkizáró okok körében elsőként az általános kérdéseket (III.3.1 

fejezet), majd az általános, minden megjelölésre alkalmazandó okokat tárgyaltam, jelesül a 

megkülönböztető képesség hiányát, a leíró jelleget, valamint a megkülönböztető képesség 

megszerzésének lehetőségét (III.3.3-III.3.7 fejezetek). A következőkben az áruk és 

csomagolások formájával kapcsolatos három speciális oltalomkizáró ok általános kérdéseit 

vizsgáltam (III.3.8 fejezet), majd egyenként az egyes speciális oltalomkizáró okok 

szabályozást és gyakorlatát, elsőként az áru jellegéből következő formát (III.3.9. fejezet), 

                                                             
10 A Tanács 1988. december 21-i 89/104/EGK első irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről (Régi Irányelv) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 
22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (Irányelv) - 3. cikk (1) b-c) pontok, valamint 
3. cikk (1) e) pont. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 számú Irányelve (2015. december 16.) a 
védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (Új Irányelv) - 4. cikk (1) b-c) pontok, valamint 4. 
cikk (1) e) pont. 
11 A Tanács 1993. december 20-ai 40/94/EK rendelete a közösségi védjegyről (régi KVR), valamint a Tanács 
2009. február 26-ai 207/2009/EK rendelete a közösségi védjegyről (KVR7. cikk (1) b-c) pontok, valamint 7. cikk 
(1) e) pont). Továbbá, ld. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2424 számú rendelete (2015. december 
16.) a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK 
tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (KVR Módosítás).  
12 A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 2. § 
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másodikként a műszaki funkcionalitást (III.3.10. fejezet), valamint harmadikként az áru 

értékének lényegét hordozó formát (III.3.11. fejezet). Másodikként, minden egyes oltalmi 

feltételhez, valamint minden egyes releváns abszolút oltalomkizáró okhoz kapcsolódóan 

ismertetem a jogpolitikai célt, a jogrendszerbeli összefüggéseket, különösen a formatervezési 

mintaoltalommal és a szabadalmakkal való összefüggéseket. Harmadikként, minden egyes 

pozitív oltalmi feltétel, valamint abszolút oltalomkizáró ok tekintetében részletesen elemzem 

a joggyakorlatot, különösen az Európai Unió Bíróságának releváns előzetes döntéseit, továbbá 

az európai uniós védjegyekkel kapcsolatosan az EUIPO, a Fellebbezési Tanácsának, valamint 

a Törvényszéknek és az Európai Unió Bíróságának az eseti döntéseit, különösen a bírósági 

szakba ért ügyekre, és az azokban kirajzolódó joggyakorlatra. Ismertetek továbbá a magyar 

jogalkalmazók és egyéb jogrendszerek (pl. német) jogalkalmazóinak az eseti döntéseit, 

valamint kitekintek - a részletes jogösszehasonlítás igénye nélkül - az Amerikai Egyesült 

Államok jogi szabályozására és a joggyakorlatára. Végül, minden egyes oltalomkizáró okhoz 

tartozik egy-egy esettanulmány, amely az adott ügyet részleteiben - beleértve a tényállást, a 

felek érveit és a döntéseket - ismerteti. A részletes ismertetés nem öncélú: az esettanulmány 

ugyanis az adott oltalomkizáró okhoz tartozó jelentős - adott esetben legjelentősebb - döntés, 

amelyen keresztül a joggyakorlat értékelése, kritikája részletesen és személetes módon 

fogalmazható meg. A jogi szabályozást és joggyakorlatot feldolgozó rész nemcsak ismertető, 

hanem elemző, a jogi szabályozást és a joggyakorlatot az elméleti összefüggésekbe elhelyező, 

a jogelméleti, versenyjogi és közgazdasági irodalomban kifejtett szempontok alapján kritizáló, 

továbbá a joggyakorlat ellenmondásaira rámutató, kielemző és mindezek alapján a helyesnek 

tartott jogi szabályozással és joggyakorlattal kapcsolatos következtetéseket tartalmaz minden 

egyes oltalomkizáró ok tekintetében.   

 A dolgozat negyedik, összegző részében pedig megkísérelem azon álláspontomat 

összefoglalni, hogy a kutatás eredményeként, az alapvető elméleti kérdésekből és 

összefüggésekből, valamint a védjegyek közgazdasági, versenyszempontú elemzéséből 

kiindulva a megkülönböztető megjelölések és a verseny közötti, illetve a térbeli védjegyek 

oltalmának az optimális egyensúlyát hogyan látom a jogalkotás és joggyakorlat révén 

megvalósíthatónak. 

 Meg kívánom jegyezni, hogy a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH vagy 

OHIM) elnevezése 2016. március 23. napjától hivatalosan Európai Unió Szellemi 

Tulajdonjogi Hivatala (EUIPO) elnevezésre, a közösségi védjegy pedig európai uniós 

védjegyre változott. Az értekezésemben található döntések nagy része azonban még akkor 

került meghozatalra, amikor az intézmény elnevezése Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
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(OHIM) volt, erre való tekintettel értekezésemben az intézmény nagyrészt ezzel az 

elnevezéssel szerepel, az európai uniós védjegy pedig közösségi védjegyként.  

 Köszönettel tartozok elsősorban konzulensemnek, Harmathy Attila professzor úrnak, 

valamint Faludi Gábor egyetemi docens úrnak részletes iránymutatásukért. Köszönettel 

tartozok továbbá Szamosi Katalinnak és Marianne Grabruckernek inspirációjukért és 

meglátásaikért. Köszönettel tartozok a Max Planck Institut für Innovation und Wettbewerb 

kutatói ösztöndíjért és Prof. Dr. Anette Kur iránymutatásaiért. Köszönettel tartozok 

Feleségemnek, Juditnak és egész Családomnak türelmükért és megértésükért. Végül, 

köszönöm Kiss-Kozslik Mariannak a kézirat sajtó alá rendezésében nyújtott segítségét.  

 

Budapest, 2017. február 26.       

 

         dr. Lukácsi Péter 
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I. A SZELLEMI TULAJDON ÉS A VÉDJEGYOLTALOM ALAPJAI  

 

A jelen munka kereteit messze meghaladná a szellemi alkotások, vagy a szellemi 

tulajdonjog intézményének, történetének, filozófiai és közgazdasági alapjainak általános és 

átfogó igényű, elméleti áttekintése, ezért a jelen fejezet kizárólag a védjegy, mint szellemi 

tulajdon alapvető lényegi ismeréveivel foglalkozik, amennyiben azok a térbeli védjegyek 

elemzéséhez a későbbiekben szükségesek.  

 

1.  A védjegy, mint szellemi tulajdon  

 

1.1.  A védjegy mint kizárólagos jellegű jogosultság 

 

A védjegyjog a szellemi tulajdon jogának, azon belül is az iparjogvédelemnek, és azon 

belül is az árujelzők jogának része.13  

A magyar jogi irodalom és a jogalkotás a szellemi alkotás vagy a szerzői jog és 

iparjogvédelem14 kifejezést alkalmazza, míg a nemzetközi egyezményekben15, a közösségi 

jogban16 és a külföldi jogok többségében a szellemi tulajdon meghatározás a jellemző. A 

szellemi tulajdon, a szellemi alkotások jogához hasonlóan magába foglalja a szerzői és 

szomszédos jogokat, valamint az iparjogvédelmet is.  

A szellemi tulajdon megjelölés lényegében a szellemi tartalommal bíró oltalmi tárgyak 

széles körét kívánja egybefogni, amelyek azon az alapon hozhatóak közös nevezőre, hogy 

                                                             
13 A szellemi alkotások kikristályosodott rendszere szerint a szerzői jog, mint a szellemi tulajdon/szellemi 
alkotások egyik fő területe, az irodalmi, tudományos, művészeti alkotásokat és szomszédos jogokat oltalmazza, 
míg második területe, az iparjogvédelem egyfelől a műszaki alkotásokat (szabadalom, használati minta, 
formatervezési minta, topográfia) és az árujelzőket (kereskedelmi név, védjegy, földrajzi árujelző) oltalmazza. 
Dr. LONTAI Endre - Dr. FALUDI Gábor - Dr. GYERTYÁNFY Péter - Dr. VÉKÁS Gusztáv: Magyar Polgári Jog. 
Szerzői jog és Iparjogvédelem, Eötvös Kiadó, Budapest, 2015. 
14 A Ptk. 2. könyv negyedik rész címe, valamint 2:55. §. A Ptk. elhagyja az 1959-es Ptk. szellemi alkotások 
gyűjtőfogalom használatát, és helyette annak két nagy területét, a szerzői jogot és az iparjogvédelmet nevesíti. 
Az 1959-es Ptk. „szellemi alkotásokhoz fűződő jogok” fogalma magába foglalta egyfelől a know-how-t (a Ptk. 
szóhasználatában védett ismeret), amelyet a Ptk. az üzleti titok részeként, a szerzői jogon és az iparjogvédelmen 
kívül helyez el. Másfelől, az 1959-es Ptk. „szellemi alkotásokhoz fűződő jogok” fogalma magába foglalta az 
egyéb, nem nevesített szellemi alkotások védelmét [1959-es Ptk. 86. § (3) bekezdés], amely védelmet az új Ptk. 
nem tart fenn. 
15 Az 1967-es stockholmi WIPO Egyezmény 2. cikk (vii) pontjába foglalt szellemi tulajdon fogalma magába 
foglalja szerzői és szomszédos jogokat, valamint az iparjogvédelmi jogokat és a tisztességtelen verseny elleni 
védelmet; továbbá a TRIPS Egyezmény is a "szellemi tulajdon" fogalmát használja; az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés 36. cikke "ipari és kereskedelmi" tulajdonról beszél, amelybe a szellemi alkotások 
is beletartoznak az EU Bíróságának esetjoga szerint.  
16 A KVR 11. preambulum-bekezdése és a 4. Fejezet címe szerint a közösségi védjegy a tulajdonjog tárgyának. 
tekintendő, és így a védjegynek átruházhatónak, megterhelhetőnek kell lennie (az angol szöveg szerint „an object 
of property”). Az Európai Unió Alapjogi Charta 17. cikk (2) bekezdése kifejezetten kimondja a tulajdonvédelem 
körében, hogy „a szellemi tulajdon védelmet élvez”. 
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egyfelől anyagtalan javak, másfelől vagy kreatív szellemi tevékenység közvetlen 

eredményei,17 vagy ilyen védelemre elismert beruházás eredményeként jöttek létre (pl. 

adatbázis, vagy alkotásnak nem minősülő film.) A szellemi tulajdon és a dologi tulajdon mind 

hasonlóságokat, mind különbözőségeket hordoz. Fontos különbség, hogy a dologi tulajdon a 

tárgy fennállásáig időben korlátlan, tartalmát főként közérdekből lehet korlátozni (néhány 

kivétel van a szomszédjog körében, a közös tulajdonban és a korltolt dologi jogok körében) és 

arra harmadik személyek (versenytársak) számára jogszabály eleve nem biztosít szabad 

használatot, míg a szellemi tulajdonjogokat a jogszabályok időben és a felhasználás 

tekintetében is korlátozzák. Mindazonáltal Boytha szerint a szellemi termékekre a „tulajdon” 

megjelölés használatát indokolja elsősorban az, hogy mind a szellemi, mind a dologi 

tulajdonjogok kizárólagos jogok; lényegében a szellemi termékek kezdeti tulajdoni 

besorolását a jogok abszolút jellege adta meg. Másodsorban, a tulajdon gyűjtőfogalma 

irányában hat az is, hogy a szellemi termékek az alkotás jegyében sem hozhatóak 

aggálytalanul közös nevezőre, például a szerzői művek esetében egyre nő azok ipari-

kereskedelmi jelentősége, a védjegyjog esetében pedig a védjegy megkülönböztető jellege 

mögött eltörpül esetleges alkotói eredetisége.18 Végül, nézetem szerint a dologi tulajdonost 

megillető részjogosítványok (használat, hasznosítás, rendelkezés, védelemhez való jog) 

alapvetően a szellemi alkotások jogosultját is megilleti (kivéve értelemszerűen a birtoklás 

kizárólagos jogát az oltalmi tárgy nyilvánosságra hozatalát követően). 

A védjegyekkel összefüggésben tehát kifejezőbbnek tartom az angol, illetve német 

nyelvekben és a nemzetközi egyezményekben használt „szellemi tulajdon” (intellectual 

property, geistiges Eigentum) terminológiát, mint a magyar, a törvényben már csak az 

alkotásokra használt, korábban bevett „szellemi alkotás” fogalmat. Ennek egyik oka, hogy az 

utóbbi az alkotó jellegre helyezi a hangsúlyt, amely a védjegyek esetében – elsősorban a 

szabadalommal és a szerzői joggal szemben - nem szükségszerű, sőt a védjegyeket általában 

nem tekintik önmagukban alkotómunka eredményének.19 A második ok, hogy a szellemi 

tulajdon fogalom önmagában kifejezi azt a kizárólagos jelleget, jogi monopóliumot, abszolút 

szerkezetű jogviszonyt20, amely mind a szerzői jognak, mind az iparjogvédelmi jogoknak, az 

utóbbin belül pedig a védjegyeknek is alapvető és meghatározó sajátossága. A hatályos 

magyar polgári jogi dogmatikai szempontból ugyanakkor nagyon fontos, hogy a Ptk. dolog 

                                                             
17 Dr. BOYTHA György: Iparjogvédelem, szerzői jog, In: Az Európai Közösség Kereskedelmi Joga (szerk.: Dr. 
Király Miklós), KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003., 340. o.  
18 BOYTHA, 2003., 342. o. 
19 ISAAC, Belinda: Brand Protection Matters, Sweet & Maxwell, London, 2000, 8-14. o. 
20 Az abszolút szerkezetű jogviszony természetesen nem jelenti azt, hogy a szellemi alkotások joga területén ne 
lennének relevánsak a relatív szerkezetű jogviszonyok, a relatív szerkezetű jogviszonyoknak a területe különösen 
a jogosultság megsértéséből eredő kötelmek, valamint az iparjogvédelmi szerződések.  

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



14 
 

fogalma21 az 1959-es Ptk.-val egyezően nem öleli fel a szellemi alkotásokat, hiszen a szellemi 

alkotások nem birtokba vehető testi tárgyak, és így polgári jogi dogmatikai értelemben a 

szellemi alkotások tulajdonjog tárgyai nem lehetnek. A szellemi alkotásokat ugyanakkor az 

Alkotmánybíróság gyakorlata bevonta az a tulajdonhoz való alkotmányosan védett jogok és 

kötelezettségek körébe.22 Az Alaptörvény biztosítja a tulajdonhoz való jogot.23 Az 

Alkotmánybíróság határozatai az egyéb, tulajdonjoggal összefüggő vagyoni értékű 

kizárólagos jogok védelmét is biztosították.24 Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a 

szellemi alkotások, illetve a szerzői jogok és iparjogvédelmi jogok olyan vagyoni 

jogosultságok, amelyekre kiterjed az alkotmányos tulajdonvédelem.25 Az Alkotmánybíróság 

felfogása szerint tehát az alkotmányos tulajdonvédelem kifejezetten szélesebb, mint a 

dogmatikailag szűkebb körű polgári jogi tulajdon.26  

A védjegyeknek a fentiekben kifejtett, nézetem szerint a mai napig többnyire 

alkalmazandó elméleti besorolását Beck Salamon az alábbiak szerint fogalmazta meg: „A 

subjektiv védjegyjog a lajstromozás alapján a védjegybirtokost megillető jogok 

összefoglalója, ahogy Grosschmid a tulajdonjogra mondja: a jogok kévéje. … A védjegyjog 

nem is a részjogok összefoglalásából születik meg, hanem megfordítva a lajstromozással 

keletkezett védjegyjogból, mint egészből keletkeznek, belőle folynak a részjogosultságok”. … 

A védjegyjog abszolút jog, tehát mindenkivel szemben, hacsak törvényi, vagy ügyleti eximáló 

rendelkezés nem áll fenn, hatályos. A védjegyjog abszolút jellegére még szemléltetőbb 

Grosschmidnek a tulajdonjogra adott jellemzése: sűrített kötelem. Tartózkodási kötelezettség 

terhel mindenkit. Az abszolút jogi jelleg mellett akadémikussá törpül az a kérdés, hogy a 

védjegyjog dologi jog-e. Gyakorlati jelentőséghez a dologi jogi minősítés akkor jutna, ha 

valamely a jog dologi minősítéséhez fűződő szabály alkalmazása válnék kérdésessé. Ezt a 

kérdést azonban helytelen volna ezen elméleti élen fordítani. Sokkal helyesebb, ha a 

védjegyjog speciális alkatát vesszük kiinduló pontul és a dologi jogi szabályozás analogikus 

alkalmazását akkor igénybe venni, amikor az éppen szóban forgó dologi jogi szabály a 

védjegy külön szükségleteinek, gondolatvilágának megfelel.”27 Továbbá: "A védjegyjog 

legkimagaslóbb tartalma: a védjegy kizárólagos használati joga és ebből folyóan a jogsértő 

használat elleni polgári és büntető eljárás igénybevétele, mások lajstromozásának 

megtámadása, a védjegy előállítása, áruknak védjeggyel való ellátása és védjeggyel ellátott 
                                                             
21 ld. Ptk. 5:14. § (1) bekezdés 
22 Elsőként ld. a 17/1992. (III. 30.) AB határozatot 
23 Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése 
24 A 664/B/2009. AB határozat 
25A védjegyek tekintetében ld. a 214/E/2000. AB határozatot, a szabadalmak tekintetében ld. a 1338/B/1992. AB 
határozatot, míg a szerzői vagyoni jogok tekintetében ld. a 482/B/2002. AB határozatot. 
26 A 64/1993. (XII. 22.) AB határozat 
27 Dr. BECK Salamon: Magyar védjegyjog, Kertész József Könyvnyomdája, Karcag, 1934., 156-157. o. 
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áru forgalombahozatala… Egy engedélyezés, feljogosítás – egy eltiltás, tartózkodás tehát a 

kizárólagos használat tartalma. Közelebbi vizsgálat után még az is kitűnik, hogy a védjegyjog 

tartalma nem a védjegybirtokos részére megengedett használat pozitívuma, hanem a másokat 

terhelő tartózkodás negatívuma… A tulajdonjognál azonban annyiban eltérő a helyzet, hogy 

itt úgy pozitív feljogosítás, mint a negatív tartózkodás egyaránt a tulajdonjog derivatívumai. 

Tulajdonjog nélkül sem az egyik, sem a másik nem áll fenn.”28 Szladits Károly a "tulajdonhoz 

hasonló kizárólagos jognak" minősítette a "bizonyos vagyoni értékű eszmei javakon" fennálló 

jogokat.29 

 A fentiekben kifejtett, modern értelemben vett védjegy a 19. század terméke, 

amelynek gazdasági hátterét az ipari forradalom és a piaci liberalizmus, valamint a 

tömegtermelés képezte.30  

Az angolszász jogokban a modern szellemi tulajdonjog az 1850-es években kezdett 

kialakulni, azonban ebben az időben a védjegyjog nem volt eléggé kikristályosodott ahhoz, 

hogy ennek a joganyagnak a részét képezze. Az ipari forradalom gyökeres változásaival, a 

reklám szerepének felértékelődésével, és ezáltal a védjegyjog egyre növekvő gazdasági 

fontosságával párhuzamosan a század második felében egyre erősebbé vált a nyomás arra, 

hogy a védjegyjog is a szellemi tulajdonjog részévé váljon. Ennek alapvetően az alábbi 

indokai voltak: a szabadalmi és védjegy ügynökök közös szakmai szervezetei, továbbá, a 

nemzetközi iparjogvédelmi egyezmények, amelyek együtt kezelték a szabadalmakat, mintákat 

és védjegyeket, valamint az iparjogvédelmi jogok hasonló belső logikája.31 Elsősorban ezen 

okokból eredően a védjegyek kizárólagos jellegű jogként történő jogi szabályozására az 

angolszász jogokban az 1870-es években került sor.32 

A kontinentális jogokban a német példa jól illusztrálja a modern értelemben vett 

védjegyjog kialakulását.33 A német területeken a 19. század nagy részében a védjegyeket 

privilégiumnak tekintették, amelyben a fogyasztó, és a minőségvédelem, mint közérdek 

dominált, a magánérdekek igencsak a háttérbe szorultak. Az 1861-es Általános Német 

Kereskedelmi Törvény a védjegyek jogosulatlan használata ellen biztosított némi védelmet, 

amely alapvetően eltiltásra, kártérítésre, büntetőjogi védelemre terjedt ki, azonban ennek a 
                                                             
28 BECK, 1934., 159-160. o.  
29 Dr. SZLADITS Károly: A magyar magánjog vázlata, 1917., 92. o.   
30 WINKEL, Frank N.: Formalschutz dreidimensionaler Marken, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1979., 17. o.  
31 SHERMAN, Brad and BENTLY, Lionel: The Making of Modern Intellectual Property Law, The British 
Experience, 1760-1911, 166-172. o. 
32 A tételes jogi elfogadást az 1875-ös védjegytörvény teremtette meg. A 20. század elején az angolszász jogban 
már kifejezetten tulajdonként jelölték meg a védjegyet. Ld. ANNAND, Ruth: Developments in Registrability: The 
Definition of a Trade Mark and its Relationship with the Requirement of Disctinctiveness, In: Trade Marks 
Retrospective (szerk: Norma Dawson & Alison Firth), University of London, 2000., 113. o.  
33 Részletesebben ld. EKEY, Friedrich L. – KLIPPEL, Diethelm (szerk.): Heidelberger Komentar zum 
Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, 3-6. o.  
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védelemnek is számos korlátja volt. Kiemelendő továbbá, hogy ebben az időben a védjegyből 

eredő jogok általános jelleggel tulajdonként, és ennek megfelelően önálló és kizárólagos 

jogként történő elismerése semmi esetre sem állt fenn. A szellemi tulajdon kategóriájának jogi 

elismerését sokáig az a római jogból származó álláspont is gátolta, hogy tulajdon csak fizikai 

tárgyakban állhat fenn. A védjegynek, mint szubjektíven kizárólagos magánjognak az 

elismerését az egységes német állam megteremtése (1871) után elfogadott 1874-es német 

védjegytörvény teremtette meg. A védjegynek, mint abszolút jognak, szellemi tulajdonnak a 

jövőre nézve is meghatározó jelentőségű módon történő elméleti megalapozása a 19. század 

végén Karl Gareis és Josef Kohler34 munkásságához köthető. 

A fentiek alapján tehát alapvető vonásaiban a 20. század elejére megszilárdult a 

védjegynek tulajdonjogként, illetve kizárólagos jogként történő felfogása. A védjegynek tehát 

alapvető jellemzője a kizárólagosság, és a tulajdonjogokra jellemző abszolút szerkezetű 

jogviszony.35 E tekintetben kiemelendő, hogy a jog gazdasági elemzése is tulajdonként tekint 

a szellemi alkotásokra, a jog gazdasági elemzése ugyanis egyrészt a szellemi alkotások 

különböző területeit egyesíti, a tulajdonra vonatkozó alapvető gazdasági elmélet tehát a fizikai 

tulajdonra és a szellemi tulajdonra egyaránt vonatkozik.36 Végül, azt az Európai Unió 

Bírósága is elvi éllel rögzítette, hogy a védjegy a társadalmilag hasznos funkcióit kizárólag 

akkor tudja betölteni, ha kizárólagos jellegű.37 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szerzői 

jogokat és iparjogvédelmi jogokat nem csak a kizárólagoság teszi tulajdoni természetűvé, 

mert a személyiségi jogok is kizárólagos jellegűek, hanem az is, hogy nem anyagi, nem dologi 

oltalmi tárgyra vonatkozó, alapvetően vagyoni jellegű, és joghatású jogkéve. 

 

1.2. A védjegyek közgazdasági elemzése  

 

                                                             
34 KOHLER, Josef: Das Recht des Markenschutzes : Mit Berücksichtigung ausländischer Gesetzgebungen und mit 
besonderer Rücksicht auf die englische, anglo-amerikanische, französische, belgische und italienische 
Jurisprudenz,  Würzburg : Stahel , 1884 - XII, 580 o. (KOHLER) 328. o.  
35 A kizárólagosság, illetve az abszolút szerkezetű jogviszony mind a jogelméleti, mind a jog gazdasági 
elemzésében a szellemi tulajdonjogok, illetve a szellemi alkotások egyik alapvető ismérve, ld. pl. RAMELLO, 
Giovanni B.: Intellectual property and the market of ideas, In: Jürgen G. Backhaus (szerk.) The Elgar 
Companion to Law and Economics, Edward Elgar, 2005., 127. o. A kizárólagosság a tételes magyar jogi 
szabályozásban is megjelenik, az 1997. évi XI. törvény a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 
törvény 12. § (1) bekezdése szerint. 
36 LANDES, William M. – POSNER, Richard A.: The Economic Structure of Intellectual Property Law, The 
Belknapp Press of Harvard Unisversity Press, 2003., 421. o.  
37 A Bíróság C-10/89. sz., CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG (HAG II) ügyben 1990. október 17-én hozott 
ítéletének 14. pontja. 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



17 
 

1.2.1. A közgazdasági elemzés alapjai  

 

A szellemi tulajdonjog jogi védelmének gazdasági és elméleti gyökerei lényegében 

azonos forrásból erednek, amelynek eredete John Locke-nak (1632-1704) a természetjogon 

alapuló munkaelméletében lelhető fel.38 Locke munkaelmélete szerint minden embernek 

természetes joga van arra, hogy a saját testének munkájával szerzett gyümölcsöket 

kisajátítsa,39 valamint a munka tulajdonjogot eredményez, azzal, hogy a tulajdon fogalmát 

Locke egyaránt vonatkoztatta az életre, a szabadságra és a vagyonra.40 Locke szerint azonban 

e kisajátításnak az a feltétele, hogy azt követően „elég és ugyanolyan jó” maradjon fenn, 

amely biztosítja azt, hogy megfelelő közkincs marad fenn a jövőbeli alkotók számára.  

A Locke-féle elméleti felfogásban önálló diszciplínaként elsőként Adam Smith 

alkalmazta a közgazdaságtant. Adam Smith a láthatatlan kéz elméletéből levezetve arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy a tulajdonjogok, az opportunizmus és az önérdek együtt 

jótékony társadalmi hatásokkal járnak.41  

A közgazdasági gondolatot fejlesztette tovább Jeremy Bentham (1748-1832), akinek 

utilitarista felfogása megalapozta a szellemi alkotások oltalmának rációját. Bentham az 

oltalom indokaként az alkotásra történő ösztönzést, és a mai irodalomban a „potyautas” 

("free-rider") szindrómának nevezett jelenség megakadályozását jelölte meg. A „potyautas-

szindróma” lényege, hogy a jogi oltalom hiányában bárki képes lenne a szellemi alkotás 

tárgyát utánozni, és az a mögötti befektetést kisajátítani, ami pedig alapjaiban aláásna minden 

ösztönzést arra, hogy a gazdasági élet szereplői szellemi alkotásokat hozzanak létre.42  

E körben megemlítendő még Schumpeter 1943-as tézise, amely szerint a szellemi 

alkotások a modern gazdaságok dinamikus fejlődéséhez jelentősen hozzájárulnak.  

 

1.2.2. A közgazdasági elemzés jelentősége 

 

A fentiekben röviden kifejtett alapokból fejlődött ki a szellemi alkotásokkal 

kapcsolatos modern közgazdasági irodalom. A szellemi alkotásokkal kapcsolatos modern 

közgazdasági elmélet természetesen egyre inkább részletessé, és ennek megfelelően egyre 

                                                             
38 Locke munkaelmélete nemcsak a fizikai tulajdonra, hanem a szellemi tulajdonra is alkalmazható, sőt mi több, 
alkalmazásra is került. Ld. ISAAC, 2000., 8-26. o. 
39 Ld. DRAHOS, Peter: A Philosophy of Intellectual Property Law, Darthmouth Publishing Company, 1996, 68. 
o., ISAAC, 2000., 8-26 o. és RAMELLO, 2005., 128. o.  
40 Dr. BOYTHA György: A szellemi alkotások joga és az új Ptk., Polgári Jogi Kodifikáció, 3. szám HVGOrac, 
Budapest, 2000., 15. o. 
41 DRAHOS, 1996., 139. o.; SMITH, Adam: A nemzetek gazdagsága, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959. 

 
42 RAMELLO, 2005., 129. o. 
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inkább árnyalttá válik, amelynek keretében egyre több szó esik a szellemi alkotások esetleges 

hátrányairól e jogok gazdasági összhatásaival kapcsolatban. Védjegyeknél elsősorban az az 

elmélet került megfogalmazásra, amely szerint a védjegy önmagában nem kívánt piaci 

hatalmat, és ezáltal túlzott árszabás lehetőségét biztosítja a jogosult számára, amely egyfelől 

átvihető más piacokra is, másfelől pedig amelynek nagysága egyenes arányban növekedik 

azzal a hatással, amelyet a védjeggyel oltalmazott márka gyakorol a fogyasztókra. 43 

A védjegyek alapvető és legátfogóbb, modern közgazdasági elemzését Landes és 

Posner44 végezte el, munkáságuk megkerülhetetlen ebben a témában és ezért a jelen fejezet is 

többnyire az ő munkáságukon alapul.  

A védjegyek közgazdasági elemzésének kiemelkedő jelentősége van abból a 

szempontból, hogy a vonatkozó jogi szabályozásnak nagyrészt gazdasági karaktere van.45 A 

közgazdasági elemzésnek a jogalkotásra, joggyakorlatra gyakorolt hatása különösen az 

Amerikai Egyesült Államokban erős, az amerikai védjegyjogot ugyanis gyakorlatilag a 

Landes-Posner féle modell irányítja.46 Megállapítható, hogy a védjegyoltalom gazdasági 

elemzése és a jogi szabályozás lényegében megegyezik.47 A védjegyek gazdasági elemzése 

alapvetően a védjegyjog struktúrájának magyarázatára törekszik, és nem a jog 

megváltoztatására,48 de adott esetben a közgazdasági elemzés a jogalkotás, illetve 

joggyakorlat elemzésének, adott esetben kritikájának is alapjául és indokául szolgálhat.49  

Ugyanakkor a szellemi alkotásokkal kapcsolatos közgazdasági elemzésnek is 

megvannak a maga korlátai: nem tudott sem elméleti, sem empirikus alapot szolgáltatni a 

szellemi alkotásoknak a gazdasági jólétre gyakorolt teljes-, összhatásának megállapításával 

kapcsolatban. A jelen dolgozat szempontjából azonban feltétlenül ki kell emelni, és tekintetbe 

kell venni, hogy a szellemi alkotásoknak a gazdasági jólétre gyakorolt összhatásával 

kapcsolatban a legkevesebb kétely - többek között - a védjegyjog értékével kapcsolatban áll 

                                                             
43 ld. RAMELLO, 2005., 134. o.  
44 LANDES – POSNER, 2003. és LANDES, William M. – POSNER, Richard A.: Trademark Law: an Economic 
Perspective, In: The Journal of Law and Economics, October 1987.  
45 DRAHOS, 1996., 6. o.  
46 LANDES – POSNER, 2003., 173. o.  
47 RÉGIBEAU, Pierre – ROCKETT, Katherine: The Relationship between Intellectual Property Law and 
Competition Law: an Economic Approach, In: The Interface between Intellectual Property Rights and 
Competition Policy, Steven D. Anderman (szerk.), Cambridge University Press, 2007., 521. o. Mindazonáltal 
vannak kérdések, amelyek elemzést igényelnek, mint például az ún. „umbrella branding”, amelynek keretében 
egy vállalkozás egy piacon fennálló monopol hatalmát képes egy másik piacra átvinni.  
48 LANDES – POSNER, 1987., 265. o.  
49 A védjegyek közgazdasági elemzése tehát nem nélkülözhető a jelen munka keretében, megjegyzendő 
ugyanakkor, hogy egyes szerzők a közgazdasági elemzés egyes korlátaira is rámutatnak. Drahos például arra 
figyelmeztet, hogy a formális közgazdasági modellek ugyan érdekes analitikai igazságokat hordozhatnak, 
azonban statisztikai mérések és/vagy empirikus munkákra is szükség lenne ezen igazságok megerősítése 
érdekében, valamint a közgazdasági elemzésnek végső soron költség-előny elemzésnek kellene lennie. Ld. 
DRAHOS, 1996., 7. o.  
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fenn, a védjegyjog ugyanis egy racionálisan megtervezett rendszer a keresési költségek 

minimalizálására.50  

Más szóval tehát a védjegyjog nemcsak, hogy jól megközelíthető a jog gazdasági 

elemzése számára, de a védjegyek oltalmának sokkal biztosabb gazdasági hatékonysági 

racionalitása van, mint a szabadalmaknak és a szerzői alkotásoknak.51 Végezetül az alapvetés 

körében a közgazdasági elemzés a védjegyjogot nemcsak a tulajdonjogból, hanem ezen túl a 

kártérítési jogból (tort law) kiindulva magyarázza, mivel a védjegyet nemcsak a tulajdon 

egyik formájának tartja, hanem a kártérítési jog (közelebbről a tisztességtelen verseny elleni 

jog) egyik ágaként is számon tartja.  

 

1.2.3. A védjegyek fogalma és a védjegyoltalom előnyei és hátrányai 

 

 A közgazdasági megközelítés szerint a védjegy egy szó, szimbólum, vagy egyéb 

jelzés, amelyet arra használnak, hogy az egyik vállalkozás áruját vagy szolgáltatását más 

vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól megkülönböztesse.52  

 Elsőként, a Landes-Posner elmélet szerint védjegyek egyik előnye abban áll, hogy a 

fogyasztói keresés költségeit (consumer search costs) csökkentik. Más szóval, közgazdasági 

értelemben a védjegyek azáltal járulnak hozzá a gazdasági hatékonysághoz, hogy csökkentik 

a fogyasztói keresési költségeket,53 illetve, hogy a fogyasztót orientálják.54 Egy példával 

megvilágítva, a „Lipton” az Unilever cég védjegye teák vonatkozásában. Amennyiben nem 

lenne védjegy, úgy a terméket kénytelen lenne a fogyasztó vásárláskor körülírni, például úgy, 

hogy az Unilever cég teáját kívánja vásárolni. Ez sokkal hosszabb, mint azt mondani, hogy 

„Lipton” teát kér a fogyasztó, és ráadásul még ennél is hosszabb lenne, ha az Unilever cég 

többféle teát is előállítana. Vagy, más oldalról megvilágítva, amennyiben a fogyasztónak 

kedvező tapasztalata van egy adott termékkel, vagy azt a részére ajánlják, úgy az adott 

terméket a legegyszerűbb márkanevénél, illetve a védjegynél fogva megkeresnie. 

Következésképpen, a védjegy lényegében hasonló funkciót lát el, mint az embereknek 

személynévvel történő megnevezése.  

                                                             
50 LANDES – POSNER, 2003., 422. o.   
51 LANDES – POSNER, 2003., 166. és 422. o.  
52 LANDES – POSNER, 1987., 268. o. A közgazdasági megközelítés fogalma gyakorlatilag megegyezik a jogi 
fogalommal, ld. a 3.1. fejezetet.  
53 DOGAN, Stacey L. – LEMLEY, Mark A.: A search-cost theory of limiting doctrines in trademark law, In: 
Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research (szerk.: Graeme B. Dinwoodie, Mark D. 
Janis), Edward Elgar, Cheltenham UK Northampton, USA, 2008., 67. o. 
54 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 519. o. 
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A keresési költségek elméletének fontosságát hangsúlyozza a Dogan – Lemley 

szerzőpáros, akik rámutatnak arra, hogy a keresési költségeket csökkentő elmélet nemcsak, 

hogy meggyőző érvként szolgál a védjegyoltalom indokoltságára, hanem ugyanezen elmélet, 

és az ebből eredő fogalmak (generikusság, funkcionalitás) ugyanolyan fontos a védjegyjogból 

eredő jogok terjedelmének és korlátainak meghatározása tekintetében is.55 Amikor egy szó 

vagy egy termékjellemző ugyanis nem informálja a fogyasztókat az eredetről, úgy ezen szó 

vagy termékforma jogi oltalma nem csökkentené a keresési költségeket, és ezért az oltalmat 

meg kell tőlük tagadni.56 

Már a fentiek alapján egyértelmű, hogy a védjegy ezen funkcióját kizárólag akkor 

képes betölteni, ha mások nem jogosultak a védjegyoltalom tárgyát használni. A védjegyből 

eredő előnyök tehát feltételezik a kizárólagos jogi oltalmat. Az utánzás költsége ugyanis igen 

alacsony, az általa elérhető előnyök pedig jelentősek, jogi oltalom hiányában pedig nem lenne 

akadálya az utánzásnak. Amennyiben a jog nem tiltja az utánzást és a fogyasztók 

megtévesztése elleni védelmet, úgy védjegyjogosultnak nem lesz érdeke a védjegybe történő 

befektetés, és ezáltal a védjegyek kiépítésének motivációja is megszűnik a jogosultak 

számára, amely ahhoz vezet, hogy a védjegyek által realizálható előnyök eleve nem 

valósulnak meg.  

Másodikként, a védjegyek a gazdaságossági előnyöket csak akkor képesek 

megvalósítani, mind a vállalkozás, mind pedig a fogyasztók számára, ha a védjeggyel ellátott 

áru gyártója, vagy a szolgáltató egyenletesen és időbeli korlát nélkül fenntartja a védjeggyel 

ellátott áruk minőségét. Landes és Posner által képletekkel és függvények által levezetett 

matematikai modell is megerősíti azt a feltételezést, hogy a védjegyoltalom előmozdítja a 

magasabb minőségű termékek gyártását és a befektetéseket a védjeggyel oltalmazott 

termék/szolgáltatás goodwilljének kiépítése tekintetében. Következésképpen, a 

védjegyoltalom a minőségellenőrzést, a minőség folyamatos fenntartását és fejlesztését is 

elősegíti,57 amely a védjegyoltalom második előnyének nevezhető. A márka értéke alapvetően 

a márkával érintett áru minőségétől függ, amely a vállalkozásnak a minőségbe, szolgáltatásba, 

reklámba történő befektetéseinek a függvénye. A fogyasztók ugyanis a minél kisebb keresési 

költségért és a biztos jó minőségért hajlandóak többet fizetni, megnövelve ezzel a 

védjegyjogosult hasznát is.  

Harmadikként, a védjegyoltalom adott esetben nemcsak a minőség fenntartására 

sarkalja a vállalkozásokat, hanem arra is, hogy új szavakat, úgy szimbólumokat, új formákat, 

                                                             
55DOGAN – LEMLEY, 2008., 65. o.  
56 DOGAN – LEMLEY, 2008., 74. o.  
57 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 520. o. 
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design elemeket alkossanak termékeik, szolgáltatásaik megjelölésére. A védjegyoltalom tehát 

a nyelvet és a vizuális kultúrát is gazdagítja. Ezek az előnyök a szavaknál, a nyelvnél 

egyértelműbbek (nemcsak új szavakat vezet be, de gazdaságosabbá teszi a nyelvhasználatot), 

a design elemeknél pedig ugyan kevésbé bevettek, de adott esetben jelentősek lehetnek. 

Tekintettel arra, hogy a védjegyeknek a nyelvet, vizuális kultúrát gazdagító előnyei 

viszonylag csekélyek a többi előnyhöz képest, így a továbbiakban nem foglalkozok ezzel a 

harmadik előnnyel részletesen.  

Összegezve, a védjegy, mint származás és minőségjelző csökkenti a fogyasztók 

keresési költségét, mivel lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztó a kipróbált vagy éppen a keresett 

terméket minél hatékonyabban kiválassza, anélkül, hogy a vásárlási döntést minden 

alkalommal újraértékelje. A védjegy jogi oltalma tehát gazdaságilag megindokolható: 

ameddig a védjegy használatban van, csökkenti a fogyasztók keresési költségeit, és eredet-, 

valamint minőségjelzésként működik. A jogi oltalom hiánya ráadásul a potyautas szindróma 

miatt aszimmetrikus piaci torzuláshoz vezetne.  

Hasonló következtetésre jut Bone, aki a védjegyoltalom három fő indokaként a 

fogyasztók keresési költségeinek csökkentését, a termékminőség fenntartását és fejlesztését, 

valamint a megtévesztés elleni védelmet jelöli meg, és hangsúlyozza, hogy mindháromnak a 

közös gyökere a fogyasztó számára rendelkezésre álló termékinformáció minősége.58 

A védjegyoltalomból eredő hátrányok, társadalmi költségek a közgazdasági elmélet 

szerint alapvetően csekélyek.  

Elsőként, a jogérvényesítés költséggel jár, de a jogérvényesítés költsége a Landes – 

Posner gazdasági modellben nem jelentős.  

Másodikként, a védjegyoltalom lehetséges hátránya, a locke-i mérlegelést kifejezve, 

hogy a védjegyek kizárólagos joggal történő lefoglalása bizonyos szavakat, ábrákat, illetve 

termékjellemzőket kivesz a versenyből, illetve a közkincsből. Szavak esetében a veszély 

alapvetően csekély: gyakorlatilag végtelen szókombináció áll rendelkezésre, egy szónak egy 

adott vállalkozás részére történő lefoglalása ellenére igen magas a helyettesíthetőség. A 

Landes – Posner elemzés abból indul ki, hogy az a tömeg, amiből a védjegy kiválasztásra 

kerül, igen tág. A védjegy által kisajátított szó mellett a közkincsben maradó alternatív 

szavak, szimbólumok rendelkezésre állása igen fontos tényező az elemzésben. Ennek a magas 

értéke alapvető feltétele egy olyan védjegyrendszernek, amely a fogyasztói keresési  

költségeket hatékonyan csökkenti. Minél nagyobb ez az érték (minél több a rendelkezésre álló 

alternatív megjelölés), annál valószínűbb, hogy a védjegy sikeresen minimalizálja a 

                                                             
58 BONE, Robert G.: Enforcement Costs and Trademark Puzzles, In: Robert P. Merges (szerk.): Economics of 
Intellectual Property Law Volume II, Edward Elgar, 2007., 350. o.   
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fogyasztók keresési költségeit. Amennyiben azonban egy vállalkozás kizárólagos jogot kapna 

arra, hogy olyan szót használjon, ami egy teljes egész terméket jelöl, vagy pl. egy színt 

lefoglalhatna egy aránylag széles árujegyzékre, úgy a versenytársakkal fenntartandó verseny 

sérül. Ez indokolja a védjegyjogban a megkülönböztető képességgel nem rendelkező 

megjelöléseknek, vagy a műszaki funkciót megvalósító megjelöléseknek az oltalomból 

történő kizárását.   

Harmadsorban, a védjegyekkel szemben erős érvként merült fel, hogy a termék 

differentáció előmozdításával a védjegyek holtteher veszteségeket (deadweight loss) 

keletkeztetnek, akár monopóliumból, akár túlzott versenyből eredően. Ezen érv szerint a 

védjegy a jogosultját arra indítja, hogy inkább a reklámozásba fektessen, amellyel magas 

minőség képzetét alakítja ki a fogyasztóban, elterelve őket az alacsonyabb árú, ugyanolyan 

vagy még magasabb minőségű helyettesítő termékektől, és ezzel extraprofitra tesz szert a 

védjegyjogosult. Ezt az érvet azonban a döntő közgazdasági nézetek elvetették.59  

Negyedikként, a védjegyekkel szemben gyakran felhozott hátrány, hogy a 

védjegyoltalom túlterjesztése a piaci erőfölényt erősíti és az új piaci szereplők belépését 

nehezíti.  Egyes közgazdasági nézetek szerint a védjegyek tisztességtelen monopóliumokat 

teremtenek, vagy legalábbis elősegítik a monopolisztikus viselkedést. A közgazdasági 

irodalomban a "monopólium fóbia" is elterjedt nézet: e szerint a jogi oltalomban részesített 

védjegyet a monopólium eszközeként lehet használni arra, hogy a jogosult részére piaci 

hatalmat biztosítson, a márkahűségen és a belépési korláton keresztül.60  

A fentiekben részletezett előnyöket és hátrányokat összegezve megállapítható, hogy a 

védjegyek előnye, hogy (i) a fogyasztói keresési költségeket csökkentik, és (ii) elősegítik a 

tartós minőségi ellenőrzést, minőség fenntartást és fejlesztést, és (iii) gazdagítják a nyelvet, 

vizuális kultúrát. A védjegyek tehát a gazdasági hatékonyságot növelik, de hátrányos hatásai 

is lehetnek: (i) jogérvényesítési költségek, (ii) a verseny esetleges csökkenéséből társadalmi 

veszteségek, a (iii) holtteher veszteségek, és a (iv) piaci erőfölény kialakulását elősegítő 

hatások.  

Az előnyök és hátrányok eredőjének megvonása a közgazdasági elméletben 

egyértelmű: a Landes – Posner féle modellben a védjegyek inkább csökkentik a keresési 

költségeket azáltal, hogy a fogyasztók számára értékes információkat nyújtanak, és emellett 

elősegítik a minőségfejlesztést, minthogy társadalmi veszteséget és fogyasztói megtévesztést 

okozzanak.61 Más szóval, a mai gazdasági környezetben a Landes – Posner modellben az erős 

                                                             
59 LANDES – POSNER, 2003., 173. o.  
60 PICKERING, C.D.G.: Trade Marks in Theory and Practice, Hart Publishing, Oxford, 1998., 71-96. o.  
61 LANDES – POSNER, 2003., 173. o.  
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védjegyoltalmi rendszer előnyei messze meghaladják az esetleges hátrányokat. Továbbá, az 

uralkodó közgazdasági elmélet szerint különösen a globális gazdaság, az Internet elterjedése, 

a fogyasztói igények kifinomulása mind egy gyors, erős és hatékony védjegyoltalmi rendszert 

tesznek szükségessé.62  

Mindazonáltal, a közgazdasági elemzés szerint is a védjegyjognak feladata a fent 

részletezett előnyök és a hátrányos hatások közötti optimális egyensúly megteremtése, vagyis 

más szóval a védjegy információs, minőségfejlesztő szerepének megőrzése a hátrányok, 

kockázatok minimalizálása mellett.  

Az optimális egyensúly tekintetben az a következtetés vonható le, hogy a 

védjegyoltalom által biztosított jogi monopólium csak akkor válik nem kívánatos piaci 

monopóliummá, ha fogyasztók úgy tekintik, hogy a védjegy által oltalmazott megjelölés 

gyengén helyettesíthető.63 Ebben az esetben ugyanis a védjegy egy nem helyettesíthető 

erőforrás feletti kizárólagos kontrollt biztosít, amely valódi piaci monopolhelyzetet teremt, 

amely lehetővé teszi a vállalkozás számára az extraprofit alkalmazását a fogyasztókkal 

szemben. A piaci hatalom mértéke értelemszerűen fordítottan arányos a helyettesíthetőség 

arányával. Ebből a megfontolásból eredően a generikus, valamint a funkcionális megjelölések 

kizártak az oltalomból.64 

 

1.2.4. A megkülönböztető képesség/generikusság 

 

A védjegy közgazdasági definíciójából eredően a fent részletezett előnyöket kizárólag 

azok a megjelölések képesek betölteni, amelyek megkülönböztető képességgel rendelkeznek. 

Amennyiben egy megkülönböztető képességgel nem rendelkező megjelölést egy adott 

vállalkozás lefoglalhatna, úgy annak a védjegynek az oltalma megakadályozhatja azt, hogy 

mások olyan megjelölést használjanak, amely a hatékony versenyben való részvételükhöz 

szükségesek. A termékkategóriát jelölő szavak ugyanis természetüknél fogva limitáltak, kevés 

helyettesítőjük van. Amennyiben védjegyoltalom alá kerül egy, magát a terméket megjelölő 

szó, úgy az alapján a jogosult megtilthatná azt, hogy ezt a szót a versenytársak használják, 

illetve a használatot licencdíjhoz köthetné. Ennek megfelelően a versenytársak termelési 

költsége megnőne, amely társadalmi veszteséggel is járna, mivel a fogyasztóknak kisebb 

mennyiségért nagyobb árat kellene fizetni.  

                                                             
62 LAEFFER, Marshall: Sixty Years of the Lanham Act: The Decline and Demise of Monopoly Phobia, In: Hugh 
Hansen (szerk.): U.S. Intellectual Property Law and Policy, Edward Elgar, 2006., 91-99. o.  
63 Ld. RAMELLO, 2005., 136. o.  
64 Ld. az I.1.2.4. alfejezetet, valamint a funkcionalitással foglalkozó II.4. alfejezetet.  
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A jog foglalkozhatna a megkülönböztető képesség megítélésével eseti alapon, 

amelynek keretében mindig eseti jelleggel mérlegelnék a hatóságok/bíróságok, hogy milyen 

konkrét gazdasági hatással járna az, ha egy adott vállalkozás kizárólagos védjegyoltalmat 

szerezne egy adott megjelölésre. Ez hasonlatos lenne az antitröszt ügyekben alkalmazott „rule 

of reason” megközelítéshez. A „rule of reason” alkalmazása azonban igen magas költségekkel 

jár (mind társadalmilag, mind az érintett magánfelek részére), amelyet az antitröszt ügyek 

kiemelt jelentősége, és a velük járó magas magán-, és társadalmi költségek indokolnak. 

Landes és Posner arra a következtetésre jut, hogy az egyes védjegyek allokatív hatása jóval 

kisebb, és ezért a legtöbb védjegyügyben nem éri meg az antitröszt jellegű, eseti érintett piac 

elemzés, és ezért a jog inkább bizonyos tág osztályozási kategóriákat állított fel a 

megkülönböztető képességgel, mint oltalmi feltétellel kapcsolatban.65 A szerzők szerint a 

rendszert több kritika érte annak merevsége miatt, de feltehetőleg ezt ellensúlyozza a jogi 

eljárásokban a költségmegtakarítás. 

A szóvédjegyeknél például külön osztályozási kategóriákat képeznek a fantáziaszavak 

(pl. Kodak, Exxon), az önkényesen kiválasztott szavak (pl. Apple számítógép, amelynek nincs 

köze a termékhez), a szuggesztív szavak (ezek az érintett termékkel kapcsolatba hozhatóak, 

de nem írják le, pl. Business Week), és végül a leíró/deskriptív szavak (pl. American Girl). Az 

első két kategóriával nincs különösebb probléma, a szuggesztív szavak már valamivel 

problematikusabbak lehetnek, a leíró szavak pedig nem képezhetik védjegyoltalom tárgyát, 

kivéve, ha a megkülönböztető képességet megszerezték a használat folytán. 

A szerzők szerint ugyanez a tipizálás megtehető más védjegyeknél, például a formák 

(térbeli megjelölések) esetében. A fantáziaszavakhoz, illetve önkényes szavakhoz hasonlóak a 

szokatlan formák, vagy a jól ismert formák új kombinációja. A deskriptív szavakhoz 

hasonlóak a gyakori szimbólumok (pl. kör, négyzet). Ezekkel kapcsolatban fennáll az a 

veszély, hogy ezek az attraktív formák hamar elfogynak, és ezért sokkal drágább lesz a 

további vállalkozásoknak a versenyben részt venni. Ugyanakkor fontos, hogy a formák is 

megszerezhetik a megkülönböztető képességet, amelynek megfelelően a fogyasztók szemében 

származást jelző megjelölésként működhetnek. Erre példa lehet, hogy a gyógyszer 

csomagolása, vagy főként jellegzetes színe, formája, amely a fogyasztót orientálja, és 

amelynek alapján a fogyasztó választ, és amely védjegyoltalomban részesülhet a gyógyszer 

műszaki tartalmát védő szabadalom lejárta után is. A termékformákkal kapcsolatos speciális 

problémára, a funkcionalitásra a későbbiekben, a térbeli védjegyekkel kapcsolatos önálló 

fejezetben térek vissza.  

                                                             
65 LANDES – POSNER, 2003., 188. o.  
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1.3. A védjegy fogalma 

 

A védjegy jogelméleti, tételes jogi és közgazdasági fogalma teljes mértékig 

megegyezik, egy mesterségesen létrehozott eszköz/intézmény különböző aspektusait fejezei 

ki. 

A fentiekben ismertetett közgazdasági elemzés szerint a védjegy szó, szimbólum, vagy 

egyéb jelzés, amelyet arra használnak, hogy az egyik vállalkozás áruját vagy szolgáltatását 

más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól megkülönböztesse.66 A jogelméleti 

megközelítés szerint a védjegyek olyan jeleket oltalmaznak, amelyek gazdasági élet szereplői 

használnak arra, hogy megkülönböztessék áruikat és szolgáltatásaikat a más szereplők áruitól 

és szolgáltatásaitól.67 

A fenti jogelméleti, illetve közgazdasági felfogás szinte szó szerint megismétlődik a 

tételes jogi definíciókban. 

A TRIPS Egyezmény szerint "A védjegy lehet bármely jel vagy jelek bármely 

kombinációja, amely alkalmas valamely vállalkozás áruinak vagy szolgáltatásainak más 

vállalkozás áruitól vagy szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére. Az ilyen jel, különösen 

szó, beleértve a személyneveket, betű, szám, ábrás elem vagy színösszetétel, valamint ezek 

bármely kombinációja, védjegyként lajstromozható. Amennyiben a jel eleve nem alkalmas a 

szóban forgó áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére, a Tagok a lajstromozhatóságot a 

használat során szerzett megkülönböztethetőséghez köthetik. A lajstromozás előfeltételeként a 

Tagok megkövetelhetik a jel vizuális érzékelhetőségét."68 

Az Irányelv szerint "Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható 

megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, 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."69 Az Irányelv definícióját a tagállamok védjegytörvényei és a KVR szinte 

szó szerint átvették, illetve annak megfelelnek; más szóval tehát a nemzeti jogok azonos 

módon definiálják a védjegyet, a megkülönböztető képességen keresztül.70 A magyar71 

védjegytörvény szerint "Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható 
                                                             
66 LANDES – POSNER, 1987., 268. o.  
67 DRAHOS, 1996., 10. o.  
68 TRIPS Egyezmény 15. § (1) bekezdés 
69 Irányelv 2. cikk, az Új Irányelv 3. cikke a megkülönböztető képesség követelményét fenntartja, azonban a 
grafikai ábrázolhatóság követelményét nem, bővebben ld. a III.2. fejezetet. 
70 Trade Marks Act 1994 1 (1) szakasz, az egységes Benelux Védjegytörvény 1 (1) szakasz, német 
védjegytörvény 3. § (1) bekezdés, Vt. 1. § (1) bekezdés.  
71 A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 
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megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen 

mások áruitól vagy szolgáltatásaitól." 72  

Az Amerikai Egyesült Államok védjegytörvénye is a megkülönböztetést teszi meg a 

védjegy fő definíciós elemének, amikor úgy rendelkezik, hogy „…amely 

megkülönböztethetővé teszi a bejelentő áruti mások áruitól”.73  

Történelmi perspektívából megállapítható, hogy már az első magyar védjegytörvény is 

a megkülönböztető képességen keresztül definiálta a védjegyet.74 Beck Salamon 1934-es 

meghatározása szerint: „Mindezek figyelembe vételével a védjegy alatt forgalomra szánt árún, 

vagy burkolatán alkalmazott, illetve alkalmazandó, az árunak más hasonló árútól 

megkülönböztetésre szolgáló jelzéseket értünk.”75 

Összegezve, a fentiek alapján egyértelmű, hogy a védjegy fogalmának a lényege a 

megkülönböztetés. A megkülönböztetés egyben a védjegy fő funkciójának is minősül.76  

A definícióból következik, hogy azok a megjelölések, amelyek nem rendelkeznek 

megkülönböztető képességgel, védjegyoltalomban nem részesülhetnek. A megkülönböztető 

képesség koncepciójából fakad számos olyan ok, amely alapján egy adott megjelölés típus a 

védjegyoltalomból kizárásra kerül, más szóval a megkülönböztető képesség követelménye 

húzódik meg több abszolút kizáró ok mögött.  

A marketing szakirodalomban a márka (brand) fogalmának magja a mai napig 

egybeesik a védjegy fent idézett közgazdasági és jogi definíciójával. Az Amerikai Marketing 

Szövetség 1960-ban a márkát úgy definiálta, mint „egy név, jel, szimbólum, vagy design, 

ezek kombinációja, amely arra szolgál, hogy azonosítsa egy eladó vagy eladó csoport 

termékeit és szolgáltatásait és, hogy megkülönböztesse azokat a versenytársakéitól.”77  

Más kérdés, hogy a modern marketing elmélet azóta a márka fogalmát lényegesen 

kiterjesztette, mivel a mai marketing irodalomban a márka felöleli a termék mind megfogható, 

mind a nem megfogható, fizikai és érzelmi elemeit, jelesül a termék megjelenését, a 

csomagolást, terméknevet, hanem a reklámozást, és az általános megjelenést.78 A márka 

marketingirodalmi definíciója e helyütt annyiban is jelentős a jelen dolgozat szempontjából, 

hogy a termék megjelenésének, designjának és csomagolásának külön jelentőséget tulajdonít 

                                                             
72 Vt. 1. § (1) bekezdés 
73 Lanham Act 2. szakasz 
74 A védjegyek oltalmáról szóló 1890. évi II. törvénycikk, 1. §.  
75 BECK, 1934., 2. o.  
76 Erről részletesen ld. az I.1.4. fejezetet a védjegyek funkcióiról.  
77 A definíciót idézi ISAAC, 2000., 4. o.  
78 ISAAC, 2000., 5. és 25. o.  
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a fogyasztó felé történő kommunikációban, előrevetítve a vállalkozásoknak ezen elemek 

védjegyoltalomra vonatkozó igényét.79 

 

1.4. A védjegy funkciói  

 

1.4.1.  A védjegyfunkciók fejlődése 

  

A védjegyek folyamatos történelmi fejlődésen mennek keresztül a társadalmi-

gazdasági változásokkal párhuzamosan.  

Az antik és a középkorban már kialakult a modern védjegyekre is jellemző tényleges 

minőségjelző és goodwill hordozó funkció.  

A védjegyek legrégebbi és klasszikus funkciója a származás azonosításának jelzése, 

vagyis a konkrét gyártó meghatározása a fogyasztó számára.80 Az Amerikai Egyesült 

Államok Legfelsőbb Bírósága is ezt emelte ki a védjegy fő funkciójaként. E szerint a 

„védjegy megfelelő funkciója ….., hogy azonosítsa az eredetét/származását vagy a 

tulajdonjogát annak az árunak, amelyen elhelyezték”.81 A német védjegyjogban egészen az 

1995-ös törvény elfogadásáig a származásjelzési funkció volt az egyetlen jogilag elismert 

funkció.82 

A 19. század végétől a védjegyek jelentős átalakuláson mentek keresztül, elsősorban 

marketingfunkciót kezdtek megvalósítani, jelesül: nemcsak az áru gyártóját jelölték, hanem 

magát a terméket is. A klasszikus védjegyfunkció megváltozása elsősorban az alábbi 

gazdasági tényezőkből következik: a kiskereskedelem fontosságának megnövekedése, 

forgalmazási láncolat komplexebbé válása, a termékek és szolgáltatások közötti minőségi 

diszkrepanciák csökkenése, az ún. életstílus védjegyek elterjedése, amelynek eredménye, 

hogy a védjegy a racionális és fizikai jellegből egyre inkább érzelmi és pszichológiai 

jellegűvé válik. 83  

A gyártók a terméket a védjegyre alapozva kezdték reklámozni, amelynek 

következtében a védjegy reklámfunkciója egyre erősebbé kezdett válni. A származásjelzés 

mellett tehát egyre inkább előretört a védjegy marketingfunkciója. Ez mára egyébként odáig 

                                                             
79 A kérdésről ld. a II. részt.  
80 FRANCHESCELLI, Remo: Trademarks as an Economic and Legal Institution, In: IIC 4/1977, 295-296. o.  
81 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf ügy (1916) 240 US 403. Idézi: SCHECHTER, Frank I.: The Rational Basis 
of Trademark Protection, In: Robert P. Merges – Jane C. Ginsburg (szerk.) Foundations of Intellectual Property, 
Foundation Press, New York, 2004, 462. o.  
82 WINKEL, 1979., 4. o.  
83 GIELEN, 1992., 264. o.  
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fejlődött, hogy a védjegy életérzést, életstílust is közvetít, a védjegyek a mai fogyasztó 

számára többrétegű jelentést hordoznak.  

A történeti fejlődés során tehát a védjegyek legkorábban jelzések voltak, egy 

egyértelmű jelentéssel, és viszonylag a közelmúltban kezdtek szimbólumokká válni a 

megjelölt áru eladása érdekében, és egyesek mítosszá is váltak a fogyasztó azonosítása 

érdekében.84  

A modern megközelítés szerint a védjegyek azonosító és kommunikációs funkciókat 

töltenek be.85 A modern környezetben a termék eredete, az előállító személye már nem fontos 

a fogyasztó számára. Ebben a környezetben a védjegy olyan jelölés, amely lehetővé teszi a 

fogyasztó számára, hogy azonosítani tudja a terméket vagy szolgáltatást, elősegítve ezzel a 

termékválasztást; valamint a gyártók és kereskedők számára, hogy reklámozzák és 

népszerűsítsék a termékeiket, és kommunikációs eszközként használják azt a fogyasztó felé 

(ld. életstílus védjegyek).86 A védjegy promóciós és differentációs funkciókat is ellát, ezzel 

versenyeszközzé válva, vagy másként megfogalmazva versenyfunkciót is megvalósítva.87  

Az azonosítás, a megkülönböztetés és a választás az a három védjegyfunkció, 

amelyeknek megvalósulását a jog igyekszik garantálni.88 

Álláspontom szerint az, hogy a védjegy már nem a gyártóra közvetlenül utal, nem 

változtat a védjegynek az eredetazonosítási funkcióján, hiszen a gyártó helyett a termékre 

utal. A fogyasztónak ugyanis nem kell azt konkrétan tudnia, hogy melyik cég állítja elő az 

adott terméket (ez a multinacionális termelési viszonyok között nem is jelentős), mivel 

számára a lényeg az, hogy a védjegy azt mindenképpen tanúsítja, hogy ugyanazzal a 

védjeggyel ellátott két különböző áru ugyanabból a forrásból származik. A termékazonosító 

funkció tehát továbbra is a védjegyek valódi funkcióját képezi, a modern társadalmi-

gazdasági viszonyok között is. Más szóval a klasszikus gyártói azonosítás már anonim 

azonosítássá ment át, a származási funkció modern felfogása szerint tehát az utalásnak nem 

egy konkrét vállalkozásra kell utalnia, hanem absztrakt módon egy anonim vállalkozásra vagy 

vállalkozáscsoportra is utalhat.89 

 

1.4.2. A védjegyek jogilag elismert, illetve jogirodalomban kidolgozott funkciói 

 
                                                             
84 DRESCHER, 1992., következtetése 338-340. o.  
85 GIELEN, Charles: Harmonization of Trade Mark Law in Europe: The First Harmonisation Directive of the 
European Council, In: EIPR [1992] 8, 263-269. O., 264. o.  
86 GIELEN, 1992., 264. o.  
87 FRANCHESCELLI, 1977., 294. o.  
88 FRANCHESCELLI, 1977., 294. o.  
89 KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter: Funktion der Marke nach europäischem und künftigem deutschen 
Markenrecht In: DPA 100 Jahre Markenamt Festzeitschrift, Wila Verlag, München, 1994.147-174., 152. o.  
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A védjegyek történeti fejlődése a funkciók nevesítése tekintetében tükröződik: a 

védjegyjog fejlődésével párhuzamosan változtak, bővültek a védjegyek funkciói. Az egyes 

funkciók azonban egymással is összefüggnek.  

A védjegyek gazdasági életben betöltött funkciói90 között a fentiekben bemutatottak 

szerint elsőként az eredetazonosító funkció volt meghatározó, nem vitás azonban, hogy már 

modern védjegyek történetének kezdetén is az eredetazonosítás összefonódott a 

minőségbiztosítási funkcióval, a fogyasztó számára ugyanis azért fontos az eredet, hogy az 

elvárt minőséget megkapja. A védjegyek a goodwill védelmére, az utánzás és hamisítás elleni 

oltalomra szolgálnak.  

A gazdasági életben betöltött funkciókat többé-kevésbé a jogirodalom is nevesíti. 

A német jogirodalomban Klippel a védjegyek funkciói között az alábbiakat említi: a 

védjegy (i) eredet-, (ii) garancia, (iii) verseny, (iv) kommunikációs, (v) megkülönböztető és 

(vi) azonosító funkciói, amelyből az eredet, megkülönböztető és az azonosító funkció 

lényegében ugyanannak fogalomnak a több oldalról történő megfogalmazását jelenti.91  

Ingerl és Rohnke a funkciók között a származási, a garancia, a verseny és a 

kommunikációs funkciókat említi. Winkel az eredetjelzési funkciót tekinti az alapfunkciónak, 

azzal, hogy a védjegyek további fontos gazdasági funkciókat is betöltenek, így a 

garanciafunkciót, és a reklámfunkciókat.92  

Az angolszász jogirodalomban Isaac a védjegyek funkcióit alapvetően négy fő 

kategóriába sorolja: (i) a védjegy származásjelző funkciója, (ii) a védjegy, mint a differentáció 

eszköze, (iii) a védjegy, mint minőséggarantáló, (iv) a védjegy reklám, valamint befektetési 

funkciója.93 A klasszikus és egyben a védjegy legrégebbi funkciója a termék és szolgáltatás 

eredetének, jelesül konkrétan a gyártónak a megjelölése. A termékdifferentációs funkció 

lényegében a védjegy megkülönböztető funkciójából ered, hiszen a védjegyek gazdasági 

szempontból alapvetően azzal indokolhatóak, hogy a védjegyoltalom lehetővé teszi a 

fogyasztók számára, hogy a termékek között különbséget tegyenek, csökkentve ezzel a 

fogyasztók keresési költségeit. A védjegyek gazdaságilag indokolható másik legfontosabb 

funkciója a minőség garantálása. Természetesen a jog a minőség fenntartását nem tudja 

önmagában garantálni, de nem is kell, hiszen a minőség fenntartása, vagy akár javítása a 

védjegyjogosult érdeke. A védjegy reklám és befektetési funkciója a védjegyeknek a 

                                                             
90 A gazdasági funkciókról összegző jelleggel ld. CORNISH, W.R.: The Economic Function of Trade Marks: An 
Analysis With Special Reference to Developing Countries, IIC Vol 13 Nos 1-6/1982, 41-64.o.  
91 EKEY – KLIPPEL, 2003., 10. o.  
92 WINKEL, 1979., 4. o.  
93 Ld. ISAAC, 2000., 2-103.  
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kommunikációban betöltött értéken alapul, azon, hogy a védjegy a termék értékét 

szimbolizálja.  

A magyar jogirodalomban Bognárné az alábbi funkciókat nevesíti: (i) 

megkülönböztető, (ii) származást jelző, (iii) minőségi garancia és a (iv) verseny, propaganda 

funkciók.94 A megkülönböztetés a védjegy definíciójából következik. A származást kifejező 

funkció a védjegyjogosult vállalkozás és a védjeggyel megjelölt áru közötti összefüggést 

juttatja kifejezésre, azonban nem feltétlen kell annak okvetlen ismertnek lennie, hogy a 

védjegy név szerint melyik vállalat áruját jelöli. A minőségi garancia betartatása nem a 

védjegyjog feladata, a minőségi garancia tehát nem jogi értelemben kikényszeríthető, hanem a 

védjegyjogosult gazdasági érdeke, ily módon a védjegynek közvetett funkciója. Az 

individualizáló jelzés megkönnyíti a propagandatevékenységet, amely versenyelőnyhöz 

juttathatja az adott vállalkozást.  

Szintén a magyar jogirodalomban Vida a védjegy társadalmi funkcióját információ 

eszköz jellegében látja, amely szoros összefüggésben áll a védjegy megkülönböztető 

képességével; ezen túlmenően a védjegy gazdasági funkciójaként a minőségjelző és a 

vállalatjelző funkciót azonosítja.95 

A Vt. miniszteri indokolása részletesen kifejti, illetve összefoglalja a 

védjegyfunkciókat az alábbiak szerint: „Elsőként, a védjegyek teszik lehetővé az egyes áruk 

és szolgáltatások megkülönböztetését más áruktól és szolgáltatásoktól [(i) megkülönböztető 

funkció]. A védjegyek megkülönböztető erején alapul a versenytársak közötti piaci verseny és 

a fogyasztók tájékozódása, illetve választása az egyes áruk és szolgáltatások között. 

Másodikként, a védjegy teremti meg a kapcsolatot az áru és annak gyártója, a szolgáltatás és 

annak teljesítője között. A védjegy ily módon kifejezi az áru, szolgáltatás származását, 

eredetét, hiszen az árut (szolgáltatást) meghatározott vállalathoz köti [(ii) eredetazonosító 

funkció]. Harmadikként, a védjegynek a minőség jelzésében is van szerepe. Nem jelent ugyan 

jogi garanciát a fogyasztó számára az áru (szolgáltatás) állandó jó minőségére, viszont a 

védjegy és a vállalat közötti kapcsolat ez utóbbi alapvető érdekévé teszi a védjegyével ellátott 

áruk (szolgáltatások) jó minőségének biztosítását és fenntartását [(iii) minőségbiztosító 

funkció]. Negyedikként, a védjegyek a reklámozás középpontjában állnak. A védjegy, mint az 

árura vonatkozó információk sűrített, szimbolikus megjelenítője, nélkülözhetetlen az új 

termékek, szolgáltatások piaci bevezetésében, a fogyasztók figyelmének felkeltésében, illetve 

a »bejáratott« áruk, szolgáltatások piacának megtartásában és bővítésében. A fogyasztás 

                                                             
94 Ld. Dr. BOGNÁR Istvánné: Árujelzők, védjegyek, eredetmegjelölések, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1969. 30-32. o.  
95 Dr. VIDA Sándor: Védjegy és vállalat, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982., 13-36. o. 
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ösztönzésében döntő szerepe lehet a reklámozás során jól használható, szuggesztív, megnyerő 

védjegynek [(iv) reklámfunkció]. Ötödikként, a védjegynek számottevő szerepe van a 

technológia és a know-how átadásának, illetve a licenciaforgalomnak az előmozdításában, 

például a védjegy központi helyet foglal el a franchising szerződésekben is [(v) befektetési 

funkció].” 

A védjegy előzőekben felsorolt funkcióit a védjegy használatához fűződő kizárólagos 

jog révén tudja betölteni. E kizárólagos használati jog hiányában a védjegy nem lenne 

alkalmas az áruk származásának jelzésére, a megkülönböztetésre, a minőség kifejezésére és az 

ezekre épülő egyéb gazdasági funkciók megvalósítására. Az EU Bírósága az ún. HAG II 

ügyben a védjegy funkcióira és a kizárólagos jog szükségességére az alábbiak szerint mutatott 

rá: „Védjegyoltalom nélkül alig ösztönözné bármi is a gyártókat új termékek kifejlesztésére 

vagy a meglévők jó minőségének megőrzésére [...] a védjegyek e (gazdasági) hatást azért 

érhetik el, mert garanciát nyújtanak a fogyasztónak, hogy az adott védjegyet hordozó 

valamennyi árut egy és ugyanazon gyártó állította elő, vagy e gyártó ellenőrzése alatt 

állították elő, s következésképpen az ilyen áruk – nagy valószínűséggel – egymáshoz hasonló 

minőségűek [...] a védjegy csak akkor töltheti be a szerepét, ha kizárólagossággal jár”96 

A fenti védjegyfunkciók a közösségi jogban és joggyakorlatban is megjelennek. 

Az EU Bírósága még a Régi Irányelv elfogadása előtt azt hangsúlyozta döntéseiben, 

hogy az eredetjelzési funkció a védjegyek azon alapvető funkciója, amelynek alapján a 

védjegyoltalom elismerésre kerül. Az EU Bírósága szerint a védjegy jelentős funkciója az, 

hogy a fogyasztók számára a védjeggyel ellátott termék vagy szolgáltatás eredetének 

azonosságát garantálja.97  

A Régi Irányelv preambuluma is az eredet garantálását jelöli meg a védjegy fő 

funkciójaként,98 jóllehet a megfogalmazás a különösen szót is tartalmazta, amely arra utal, 

hogy további funkciók is elismerhető. A Régi Irányelv preambuluma tehát csak az 

eredetazonosítási funkciót nevezi meg kifejezetten, azonban nyitva hagyja az ajtót az EU 

Bírósága számára, hogy a védjegy további funkciókat is elismerjen. Ennek jelentősége abban 

áll, hogy az európai jogban a preambulumnak igen jelentős szerepe van az irányelvek és az 

azokat átültető nemzeti jog értelmezésében. 

Az állandó közösségi ítélkezési gyakorlatból is kiderül, hogy a védjegy alapvető 

rendeltetése elsősorban az, hogy tanúsítsa a fogyasztó vagy a végső felhasználó számára a 

védjeggyel megjelölt áru vagy szolgáltatás származását, lehetővé téve számukra, hogy az 

                                                             
96 HAG II. 13-15. pontjai 
97 A Bíróság C-102/77. sz., Hoffman-La Roche & Co. AG v. Centrafarm ügyben 1978. május 23-án hozott 
ítélete, 7. pont  
98 A Régi Irányelv 10. preambuluma.  
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összetévesztés lehetősége nélkül megkülönböztethessék azokat más eredetű áruktól vagy 

szolgáltatásoktól, és hogy ahhoz, hogy a védjegy betölthesse alapvető szerepét a 

torzulásmentes verseny azon rendszerében, amelyet a Szerződés létrehozni és fenntartani 

szándékozott, a védjegynek garantálnia kell, hogy a vele jelölt valamennyi árut és 

szolgáltatást azon egyetlen vállalkozás ellenőrzése mellett állították elő, illetve nyújtották, 

amely ezek minőségéért felel.99 Az ún. Adam Opel ügyben az EU Bírósága kifejtette, hogy 

nem sérti a védjegyjogot az áru származásáról hű tájékoztatást nyújtó, engedély nélkül 

használt megjelölés.100 Az adott ügyben a játékgyártó Autec AG az Opel márkájú 

gépjárművek élethű, kicsinyített játékmodelljein megjelenítette az Adam Opel AG OPEL 

logóját, azzal, hogy a játékgyártó saját védjegye jól láthatóan szerepelt a kérdéses terméken. 

A döntés lényege, hogy a fogyasztók a kicsinyített modelleken szereplő, Opel logót nem úgy 

értékelik, mintha azt az autógyártó védjegyjogosult állította volna elő. A fentiek alapján az 

EU Bíróságának joggyakorlatában a védjegyek eredetazonosító és megkülönböztető funkciója 

összefonódik. A megkülönböztető képességre, mint a védjegy alapfunkciójára az EU Bírósága 

számos döntésében hivatkozott. Értelemszerűen jogilag elismert a védjegy megkülönböztető, 

vagy más szóval termékdifferentációs funkciója, hiszen az Irányelv a védjegyet éppen a 

megkülönböztető képesség által definiálja.101 

Az EU Bírósága által szintén még a Régi Irányelv elfogadása előtt elismert lényegi 

védjegyfunkciónak minősül a védjegy minőséggarantáló funkciója is, amely a közgazdasági 

elemzés szerint a védjegyek mellett szóló egyik legfontosabb indok. Az EU Bírósága az ún. 

HAG II ügyben ezt úgy fogalmazta meg, hogy a védjegyek azokat a gyártókat jutalmazzák, 

akik állandó jelleggel magas minőségű termékeket állítanak elő, és így segítik elő a gazdasági 

haladást.102 A jogirodalom - nézetem szerint - rámutat arra is, hogy az eredetazonosító és a 

minőséggarantáló funkció elválasztása a fogyasztó szempontjából teljesen irreleváns, 

alapvetően a két funkció ugyanazon tőről fakad.103 

A fentiek alapján tehát az EU Bírósága a védjegyek alapvető funkcióit elismeri. Az 

EU Bírósága bár bizonyos mértékig a reklámfunkciót és a befektetési funkciót is elismerte.  A 

reklámfunkció tekintetében a Google ügyben hozott előzetes döntésében rámutatott arra, hogy 

                                                             
99 Lásd különösen a Hoffmann-La Roche ügy 7. pontját, a HAG II ügy 13. pontját, a Bíróság C-349/95. sz. Frits 
Loendersloot (F. Loendersloot Internationale Expeditie) v. George Ballantine & Son Ltd ügyben 1997. 
november 11-én hozott ítéletének 22. és 24. pontját, a Bíróság C-299/99. sz. Philips v. Remington ügyben 2002. 
június 18-án hozott ítéletének 30. pontját, a Bíróság C-228/03. sz. Gillette ügyben 2005. március 17-én hozott 
ítéletének 26. pontját. 
100 Az Európai Bíróság C-48/05 számú Adam Opel AG v Autec AG ügyben 2007. január 25-én hozott előzetes 
döntésének 24 és 30. pontjai.  
101 Ld. az Irányelv 2., az Új Irányelv 3. cikkét. 
102 HAG II ügy, 13-14. pontjai 
103 RÖSLER, Hannes: The Rationale for European Trademark Protection, European Intellectual Property Review, 
2007/3. szám, Sweet & Maxwell, 100-107. o., 105. o.   
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"A védjegynek „egyéb funkciói is vannak, mint például [...] a kommunikációval [...] illetve a 

reklámmal kapcsolatos funkciók is”104 A reklámfunkció védelmével összefonódik az EU 

Bíróságának gyakorlatában a védjegy beruházási funkciója, adott esetben a reklámozással 

kapcsolatos jelentős ráfordítások a védjegy értékét növelő vagy fenntartó beruházásoknak 

tekinthetők. Az EU Bírósága az Interflora ügyben kifejtette, hogy a jóhírű védjegy esetében 

sérül a védjegy beruházási funkciója, amennyiben a sérelmes használat befolyásolja a 

hírnevet, és veszélyezteti fenntartását.105 

A jogilag elismert funkciók jelentőségét értelemszerűen az adja, hogy az EU Bírósága 

a védjegyek oltalomképességének, vagy éppen bitorlásának megítélésében lényegében mindig 

a védjegyek alapvető funkcióiból indul ki, a funkciók tehát egy-egy nyitott kérdés 

eldöntésének mindig kiindulópontjául és meghatározó szempontjául szolgálnak.  

 

1.4.3. A megkülönböztetés mint alapfunkció 

 

A fentiekben bemutatta az értekezés, hogy az EU Bíróságának a joggyakorlatában a 

védjegy alapvető funkciója az, hogy tanúsítsa a fogyasztó vagy a végső felhasználó számára a 

védjeggyel megjelölt áru vagy szolgáltatás származását, lehetővé téve számukra, hogy az 

összetévesztés lehetősége nélkül megkülönböztethessék azokat más eredetű áruktól vagy 

szolgáltatásoktól. Ahhoz, hogy a védjegy betölthesse alapvető szerepét a torzulásmentes 

verseny rendszerében, a védjegynek garantálnia kell, hogy a vele jelölt valamennyi árut és 

szolgáltatást azon egyetlen vállalkozás ellenőrzése mellett állították elő, illetve nyújtották, 

amely ezek minőségéért felel. 

Ahogyan tehát azt a Bíróság ítélkezési gyakorlata egyértelműen leszögezte, a védjegy 

funkciója elválaszthatatlan annak megkülönböztető képességétől. A védjegy megkülönböztető 

képessége ugyanis a védjegy lajstromozásának egyik általános feltétele. E benne rejlő vagy a 

használat révén megszerzett megkülönböztető képesség azt jelenti, hogy a védjegy képes 

azoknak az áruknak vagy szolgáltatásoknak, amelyek tekintetében a lajstromozást kérték, 

akként való azonosítására, mint amelyek valamely meghatározott vállalkozástól származnak, 

és így képes azokat más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatástól megkülönböztetni.106 

                                                             
104 A Bíróság C-236-238/08. sz. Google ügyben 2010. március 23-án hozott előzetes döntésének 77. pontja. Ld. 
még e tekintetben a Bíróság C-487/07. sz. L’Oreal ügyben 2009. június 18-án hozott ítéletének 58. pontját, 
valamint a Bíróság C-558/08. sz. Portakabin ügyben 2010. július 8-án hozott előzetes döntésének 30. pontját is. 
105 Ld. pl. a Bíróság C-323/09. sz. Interflora ügyben 2011. szeptember 22-én hozott ítéletének 60-66. pontjait.  
106 Melchior Wathelet főtanácsnok a C-215/14. sz. Nestlé v. Cadbury ügyben adott véleményének 36-37. pontjai. 
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Az összes védjegyfunkciók közül tehát a legalapvetőbb funkció a megkülönböztető 

funkció, vagyis a terméknek más gyártó termékétől történő megkülönböztetése.107 Ez az EU 

Bíróságának joggyakorlata mellett abban érhető tetten, hogy a védjegy fogalmát a 

megkülönböztető képesség definiálja.    

Az Irányelv egyik háttérdokumentuma108 a védjegyek funkcióit egy másik dimenzióba 

helyezi, amikor rámutat arra, hogy a védjegyek lényegében összes funkciói a 

megkülönböztető funkcióból, mint alapfunkcióból erednek, illetve származtathatóak. 

Amennyiben a védjegy garantálja azt, hogy a termék eredete ugyanaz, úgy a fogyasztó 

számíthat arra, hogy a védjeggyel ellátott termék minősége is ugyanaz; valamint a védjegy 

reklámértéke is azt követeli meg, hogy a védjeggyel ellátott termék és a védjegyjogosult 

között legyen határozott jogi viszony.  

Lényegében hasonló megközelítéssel élt az 1995 előtti német védjegyjog, amelyben 

kizárólag a származási funkció – amelybe a megkülönböztetést is beleértették - volt az 

egyetlen jogilag elismert funkció, és a védjegy összes többi tényeges funkciója ebből a jogilag 

elismert funkcióból következett.109 

Továbbá, helyesnek tartom azt a német jogirodalomban megfogalmazott tételt, amely 

szerint az eredet, a megkülönböztető, és az azonosító funkció lényegében ugyannak a 

jelenségnek, ismérvnek több oldalról történt megfogalmazását jelenti. Ezt alátámasztja az a 

tény, hogy a védjegyek jelzések, és minden emberi viszonyban az azonosítás és a 

megkülönböztetés minden jelzés alapvető funkciójának a két aspektusa.110 Amikor tehát 

származásjelzésről, eredet-azonosításról, illetve megkülönböztetésről beszélünk, akkor 

lényegében egy és ugyanazon funkcióról beszélünk.   

A fentiek alapján tehát magam részéről azt gondolom, hogy felállítható bizonyos fokig 

egy hierarchia a védjegyfunkciók között. Ennek keretében a védjegyeknek a gazdasági 

elemzésből is eredő legfontosabb funkciója a megkülönböztető funkció, amely összefonódik 

az eredetazonosító funkcióval, és amelyből minden egyéb funkció - a minőségjelzés és a 

reklámfunkció is - következik.  

Meglátásom szerint tehát egy-egy kérdés, tehát a jelen dolgozat tárgyát képező a 

térbeli védjegyek oltalomképességének a megítélésében is a védjegy legfontosabb és 

legalapvetőbb funkciójából, jelesül a megkülönböztető funkciójából kell kiindulni. 

Következésképpen, abból lehet kiindulni, hogy védjegyként oltalomra csak a 

                                                             
107 PICKERING, 1998., 45. o.   
108 Bulletin of the European Communities, Supplement 8/76 (a Bizottság által elfogadva: 1976. július 6.), idézi: 
MORCOM, Christpher – ROUGHTON, Ashley – GRAHAM, James: The Modern Law of Trade Marks, Butterworth, 
London, Dublin, Edinburgh, 1999., 7. o.  
109 KUNZ-HALLSTEIN, 1994., 153. o.  
110 FRANCESCHELLI, 1977, 293. o.  
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megkülönböztető jelzések tarthatnak számot. Más szóval, azok a megjelölések, amelyek a 

megkülönböztető funkciót képesek betölteni, azok alapvetően és főszabályként 

oltalomképesek.   

Már Beck Salamon felvetette az erős és a gyenge megkülönböztető védjegyek 

elválasztását, amikor kifejtette, hogy „A védjegynek a megkülönböztetésre való alkalmassága 

tehát a védjegynek jogi értelemben is előfeltétele. Ez a distinctiv erő nem abszolút mérték. 

Charakterisztikus, erős benyomást keltő ábrák, szavak nagyobb mértékben alkalmasak a 

megkülönböztetésre, mint elmosódó ábrák, vagy a sokszoros használatban elfakult szavak. A 

megkülönböztetési képességnek, a védjegyek distinctiv erejének fokai vannak és ezen az 

alapon beszélünk erős és gyenge árujelzőkről.”111 

 

2. Szellemi tulajdon – verseny – közkincs  

 

2.1. Jogelméleti és közgazdasági gyökerek 

 

Amint arra a fentiekben utaltam, a szellemi alkotások gazdasági és filozófiai gyökerei 

John Locke-nak (1632-1704) a természetjogon alapuló munkaelméletében lelhetőek fel. 

Locke munkaelmélete szerint minden embernek természetes joga van arra, hogy a saját 

testének munkájával szerzett gyümölcsöket kisajátítsa.112 Locke szerint azonban e 

kisajátításnak az a feltétele, hogy azt követően „elég és ugyanolyan jó” maradjon fenn, amely 

biztosítja azt, hogy megfelelő közkincs marad fenn a jövőbeli alkotók számára. Elmondható 

tehát, hogy már Locke is felismerte és megfogalmazta azt, hogy létezik egy mérlegelés a 

magáncélokra történő kisajátítás és azon közérdek között, amely szerint a magáncélra való 

kisajátítás nem korlátozhatja indokolatlanul a közérdeket és a közkincset.  

Ezen elméleti tézisen alapulva a szellemi alkotások jogában számos beépített szabály 

született a közérdek védelme és a magáncélra történő kisajátítás negatív hatásainak 

csökkentése érdekében.113 

Bobrovszky Jenő nagyívű tanulmánya114 a közkincs fogalmát az alábbiak szerint 

határozza meg: "Az értelmező szótárak szerint a kincs: felhalmozott, értékes, becses 

vagyontárgy. A közkincs: a közösség minden tagja számára hozzáférhető anyagi vagy 

                                                             
111 BECK, 1934., 21. o.  
112 Ld. DRAHOS, 1996., 68. o., ISAAC, 2000., 8-26. o. és RAMELLO, 2005., 128. o.  
113 RAMELLO, 2005., 128-129. o.  
114 BOBROVSZKY Jenő: Az enyém, a tied és a miénk a szellemi tulajdonban Áttekintés a közkincs és a szellemi 
magántulajdon egyes összefüggéseiről az Internet tükrében, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, 
2008., forrás (a megtekintés ideje: 2016. február 28.): www.mie.org.hu 
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szellemi érték."115 Továbbá: "A nemzetközileg kialakult fogalom szerint a szellemi tulajdoni 

közkincs: olyan információk összessége, amelynek tekintetében adott joghatósági területen és 

időpontban nem áll fenn valaki javára szellemi tulajdon, ezért az a szellemi közjavak, a „nagy 

közös” részét képezi (freely usable public domain). Közkincs körébe tartozó javakat pedig 

mindenki engedélykérés és díjfizetési kötelezettség nélkül, szabad belátása szerint használhat, 

kutathat, oktathat, utánozhat és kreative adaptálhat (free availability for research, education, 

imitation and creative adaptation.) Az alkotók erkölcsi jogai (különösen a szerzőség) azonban 

védettek maradnak plágium, illetve a szerzőségre irányuló találmánybitorlás ellen."116 

A szellemi alkotások jogában megmutatkozó magánjog-közérdek dichotómiára, 

valamint annak jogelméleti-közgazdasági gyökereire Bobrovszky is rámutatott: 

"Történelmileg a szellemi tulajdon támogatói a magánjogok és a közérdek szempontját 

egyaránt kiemelték. A támogatók között találhatunk olyan sokszor hivatkozott tekintélyeket, 

mint Goethe, Locke, Kant, Hegel, Schopenhauer, Dickens, Dumas, Mark Twain, Lincoln 

elnök. A közgazdászok között viszont Adam Smith, Schumpeter, a „chicagói iskola” 

említhető meg."117 

Továbbá, amint az a fentiekben bemutatásra került, a védjegyoltalommal kapcsolatos 

közgazdasági elemzés Landes – Posner féle modelljében a védjegyek inkább csökkentik a 

keresési költségeket azáltal, hogy a fogyasztók számára értékes információkat nyújtanak, és 

emellett elősegítik a minőségfejlesztést, minthogy társadalmi veszteséget és fogyasztói 

megtévesztést okozzanak.118 Más szóval, a mai gazdasági környezetben a Landes – Posner 

modellben az erős védjegyoltalmi rendszer előnyei messze meghaladják az esetleges 

hátrányokat.  

A Landes – Posner modellben a védjegyoltalom lehetséges hátránya, hogy a védjegyek 

kizárólagos joggal történő lefoglalása bizonyos szavakat, ábrákat, illetve termékjellemzőket 

kivesz a versenyből, illetve a közkincsből. Szavak esetében a veszély alapvetően csekély: 

gyakorlatilag végtelen szókombináció áll rendelkezésre: egy szónak egy adott vállalkozás 

részére történő lefoglalása ellenére igen magas a helyettesíthetőség. A Landes – Posner 

elemzés tehát abból indul ki, hogy az a tömeg, amiből a védjegy kiválasztásra kerül, igen tág. 

A védjegy által kisajátított szó mellett a közkincsben maradó alternatív szavak, szimbólumok 

rendelkezésre állása azonban igen fontos tényező az elemzésben. Ennek a magas értéke 

alapvető feltétele egy olyan védjegyrendszernek, amely a fogyasztói keresési költségeket 

hatékonyan csökkenti. Minél nagyobb ez az érték (minél több a rendelkezésre álló alternatív 

                                                             
115 BOBROVSZKY, 2008., 8. o.  
116 BOBROVSZKY, 2008., 9. o.  
117 BOBROVSZKY, 2008., 21. o. 
118 LANDES – POSNER, 2003., 173. o.  

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



37 
 

megjelölés), annál valószínűbb, hogy a védjegy sikeresen minimalizálja a fogyasztók keresési 

költségeit. Amennyiben azonban egy vállalkozás kizárólagos jogot kapna arra, hogy olyan 

szót használjon, ami egy teljes egész terméket jelöl, úgy a versenytársakkal a verseny sérül. 

Ez indokolja a védjegyjogban a megkülönböztető képességgel nem rendelkező 

megjelöléseknek, vagy a műszaki funkciót megvalósító megjelöléseknek az oltalomból 

történő kizárását 

A közgazdasági elemzés szerint is tehát a védjegyjognak feladata a korábban 

részletezett előnyök és a hátrányos hatások közötti optimális egyensúly megteremtése, vagyis 

a védjegy információs, minőségfejlesztő szerepének megőrzése a hátrányok, kockázatok 

minimalizálása mellett. Az optimális egyensúly tekintetben az a következtetés vonható le, 

hogy a védjegyoltalom által biztosított jogi monopólium csak akkor válik nem kívánatos piaci 

monopóliummá, ha fogyasztók úgy tekintik, hogy a védjegy által oltalmazott megjelölés 

gyengén helyettesíthető. Ebben az esetben ugyanis a védjegy egy nem helyettesíthető 

erőforrás feletti kizárólagos kontrollt biztosít, amely valódi piaci monopolhelyzetet teremt, 

amely lehetővé teszi a vállalkozás számára az extraprofit alkalmazását a fogyasztókkal 

szemben. A piaci hatalom mértéke értelemszerűen fordítottan arányos a helyettesíthetőség 

arányával. 

A szellemi alkotások és a közkincs viszonyát elemző tanulmányában összegző 

jelleggel Bobrovszky az alábbi megállapításokat teszi: "A közkincs átfonja a szellemi tulajdon 

rendszerét, a szellemi javak forrása és gyűjtőmedencéje, vizsgálati mércéinek összehasonlítási 

alapja, a komplex alkotások komponense, az alkotások széleskörű elterjesztésének eszköze és 

defenzív védelmi formája. Hozzáférhetőségét, hasznosíthatóságát az Internet drámai módon 

megnövelte. Ezekkel a lehetőségekkel pedig a társadalom javára élni kell. Sok múlik azon, 

hogy a WIPO-ban és az EU-ban folyó munkák e téren milyen eredményre vezetnek. Néhány 

kérdés azért már most feltehető a nemzetközi és nemzeti elemzések során: - Van-e 

harmonikus egyensúly a szellemi magántulajdon és a közkincs között? Van-e kettős figyelem: 

a szellemi magántulajdonjogok oltalma mellett egészséges közkincsbarát és -megóvó 

szemlélet?"119 

Összegezve, akár jogelméleti, akár közgazdasági oldalról közelítünk a kérdéshez, 

levonható az a következtetés, hogy a szellemi alkotások jogának és gyakorlatának arra kell 

törekednie, hogy a szellemi magántulajdon és a közkincs között optimális egyensúlyt hozzon 

létre, illetve tartson fenn. Az optimális egyensúly követelménye következik a 

                                                             
119

 BOBROVSZKY, 2008., 96-97. o. 
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védjegyoltalomnak a verseny rendszerében történő vizsgálatából, amellyel a következő 

fejezetek foglalkoznak.    

 

2.2. A szellemi alkotások joga és a verseny 

 

2.2.1. A két jogterület egymáshoz való viszonya 

  

Az iparjogvédelem végső célja az általános fejlődés előmozdítása a szóban forgó 

társadalom előnyére és hasznára.120 A szellemi alkotások joga hozzájárul az innovációhoz és a 

versenyhez, például az innováció révén új termékek és új piacok létrehozásával.121 

A szabad verseny a tulajdon tiszteletben tartása és a szerződés szabadsága mellett a 

modern piacgazdaságok egyik alappillére.122 A verseny a gazdasági és társadalmi életben 

jóléti, allokációs és hatékonysági funkciókat tölt be, védve mind a versenytársak, mind a 

fogyasztók érdekeit. A szabad verseny védelmét szolgáló versenyjognak nemcsak 

célrendszere, hanem szabályrendszere is meglehetősen heterogén, mivel az felöleli a 

tisztességtelen verseny elleni jogot, az antitröszt jogot, a versenyjogi fogyasztóvédelmet, 

továbbá az Európai Közösségben elválaszthatatlan a piaci integrációtól, vagyis az áruk-, 

szolgáltatások, munkaerő és a tőke szabad áramlásától.  

Az összes jogterület közül talán a versenyjog esetében a legfontosabb és a 

legszorosabb a kapcsolat a jog és a közgazdaságtan között, és e területen a leggyümölcsözőbb 

a két tudományág közötti kölcsönhatás: „… a verseny szabályozása azok közé a területek 

közé tartozik, ahol nyilvánvaló a közgazdászok és a jogászok közös munkájának 

szükségessége.”123 A harvardi versenyelméletben a versenypolitikának többféle - részben 

társadalompolitikai - célja lehet (például a kis és közepes vállalatok, a fair verseny védelme), 

addig a chicagói versenyelmélet szerint a versenypolitikának csak egyetlen célja van: a nettó 

hatékonyság maximalizálása:124 “…a versenyjog egyetlen célja a fogyasztók helyzetének a 

gazdasági hatékonyság fokozása révén történő optimalizálása kell legyen, ezért az antitröszt 

                                                             
120 Dr. OSMAN Péter: Az iparjogvédelem gazdasági szerepéről és rendeltetéséről – I. rész, Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Szemle, 113. évf. 4. szám, 2008. augusztus, 18. o.  
121 ANDERMAN, Steven D. – SCHMIDT, Hedvig: EC competition Policy and IPRs, In: In: The Interface between 
Intellectual Property Rights and Competition Policy, szerk.: Steven D. Anderman, Cambridge University Press, 
2007., 38. o.  
122 Dr. BOYTHA Györgyné: Versenyjogi ismeretek, Szent István Társulat, Budapest, 1998., 11. o.  
123  HARMATHY, A.: A verseny szabályozásának jogi eszközeiről, Magyar Jog 1988/3, 197.o 
124  “The whole task of antitrust can be summed up, as the effort to improve allocative efficiency without 
impairing productive efficiency so greatly as to produce either no gain or a net loss in consumer welfare.” 
BORK, R.: The Antitrust paradox: A policy at war with itself, Basic Books, 1978., 91.o.   
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szabályok funkciója sem lehet más, mint a gazdasági erőforrások nem-hatékony 

allokációjának megakadályozása.”125   

   Nem vitás, hogy a szellemi alkotások joga és a versenyjog értékrendszere, szabályai 

adott esetben konfliktusba is kerülhetnek egymással, hiszen a szellemi alkotások kizárólagos 

jogok, jogi monopóliumok, míg a versenyjog egyik fő célkitűzése a monopóliumok elleni 

fellépés.  

Ebben az esetben pedig kulcsfontosságú a két érték-, és szabályrendszer között az 

optimális egyensúly megtalálása a társadalmi jólét és a haladás maximalizálása érdekében.126 

A versenypolitikai célkitűzések megvalósulását a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

kormányzati politika támogathatja vagy akadályozhatja.  

Kiindulópontként megállapítható, hogy mára széleskörű elismerést nyert, hogy a 

versenypolitika és a szellemi tulajdonjog egymást kiegészítő elemek.. Mindkettő a fogyasztói 

jólétet kívánja növelni, jóllehet ezt a közös célt eltérő eszközökkel érik el: a szellemi 

alkotások kizárólagos jogokat jelentenek, míg a versenypolitika a hatékony versenyt kívánja 

fenntartani, a piacok lezárásának megakadályozása, és a piacokra való belépés fenntartása 

révén.127  

A két jogterület egymáshoz fűzűdő viszonyát kiválóan összegzi az Amerikai Egyesült 

Államok Igazságügyi Minisztériumának és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak a 

versenyjogi jogérvényesítésről és a szellemi tulajdonjogokról szóló alapos és részletes 

jelentése128 az alábbiak szerint: "Az elmúlt néhány évtized során az antitröszt jogérvényesítői 

és a bíróságok felismerték, hogy a szellemi tulajdonjognak és az antitröszt jognak közösek az 

alapvető céljai: a fogyasztói jólét növelése és az innováció ösztönzése. Ez a felismerés egy 

jelentős elmozdulást jelzett a XX. században korábban uralkodott nézetről, amikor az 

antitröszt és a szellemi tulajdonjog céljait egymással inkompatibilisnek gondolták: a szellemi 

tulajdonjog által biztosított kizárólagosságot olyan monopóliumok létrehozásának tekintették, 

amelyek az antitröszt jog monopol hatalmat célzó támadásaival feszültségben álltak. Ezen két 

szakterület modern felfogása szerint a szellemi tulajdonjog és az antitröszt jog szorosan 

                                                             
125 VÖRÖS,I.: A versenyjog kialakulása, fejlődéstörténete a nemzetközi gyakorlatban In: BOYTHÁNÉ – 
BODÓCSI – KASZAINÉ – NAGY – PÁZMÁNDI – SÁRKÖZY – VÖRÖS (szerk. SÁRKÖZY,T.): Versenyjog, 
HVGORAC, Budapest, 2001., 26.o. 
126 ld. Dr. TATTAY Levente: A szellemi alkotások és a versenyjog az Európai Unió belső piacán, Magyar Jog 
2013/4. szám, 210-222. o. 
127 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 523. o. és KOLSTAD, Olav: Competition law and intellectual property rights – 
outline of an economic-based approach, In: Josef Drexl (szerk.): Research Handbook on Intellectual Property 
Law and Competition Law, Edward Elgar Publishing Limited, Glos, 2008., 3. o.  
128 U.S. DEP’T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM’N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION (2007).  
Forrás (utolsó megtekintés ideje. 2016. június 4.):  
https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2007/07/11/222655.pdf 
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együttműködnek, hogy új és jobb technológiákat, termékeket, szolgáltatásokat juttasanak a 

fogyasztóknak alacsonyabb áron. " 

A jelentés arra is rámutat, hogy a szellelmi tulajdonjogokból eredő kizárólagos jogok 

ritkán vezetnek monopóliumokhoz, így erre is tekintettel a versenyjog és a szellemi alkotások 

egymást kiegészítő jogterületeknek minősíthetőek. A jelentés megfogalmazása szerint: 

"Habár egyes szellemi tulajdonjogok monopóliumokat teremthetnek, a szellemi tulajdonjog 

nem feltétlenül (és valójában csak ritkán) teremt monopóliumokat, mivel a fogyasztók 

képesek lehetnek az oltalom alatt álló technológiákat vagy termékeket más technológiákkal 

vagy termékekkel helyettesíteni. Ennélfogva, a versenyjogi doktrína nem feltételezi a piaci 

erő meglétét pusztán egy szellemi tulajdonjog fennállásából. Következésképpen, a 

versenyjogot és a szellemi tulajdonjogot helyesen egymást kiegészítő jogterületeknek tartják, 

amelyek együtt munkálkodnak, hogy a fogyasztóknak innovációt nyújtsanak: az antitröszt jog 

az erős piaci versenyt védi, míg a szellemi tulajdonjog védi, hogy a befektetések 

megtérülhessenek, az innovációhoz szükséges mértékben. Mindkettő ösztönzi a versenyt, 

hogy a riválisok között elsőként lépjen piacra a kívánt technológiával, termékkel vagy 

szolgáltatással."       

 

2.2.2. A szellemi tulajdon versenyjogi korlátjai 

 

2.2.2.1 Alapvetés 

 

A II. világháború óta egyre több figyelmet kap a két jogterület egymáshoz való 

viszonyának kérdése, az iparjogvédelmi (és a szerzői) jogok és a versenyjog konfliktusai, 

illetve a kizárólagos iparjogvédelmi jogok versenyjogi alapú korlátozása.129  

Az érintkezési pontok közül kiemelhető a versenyjogi fogyasztóvédelem - az 

árujelzővel történő megtévesztés - és a szellemi alkotások, különösen védjegyek szerepe az 

összehasonlító reklámban.130  

                                                             
129 Ennek illusztrálására arra hivatkozok, hogy nemzetközi tudományos és szakmai szervezetek az utóbbi 
évtizedben számos ilyen kérdéssel foglakoztak. Például a Nemzetközi Versenyjogi Liga (LIDC) 2000. évi 
kongresszusának egyik témája a szellemi tulajdonjogok és a szabad verseny egyik legfontosabb érintkezési 
pontja, a jogkimerülés, azon belül is nemzetközi jogkimerülés kérdése volt; míg 2005. évi kongresszusának 
egyik kérdését a tisztességtelen verseny elleni szabályok és az iparjogvédelmi szabályok viszonya – az alternatív, 
illetve a kumulatív jogérvényesítés problémája – képezte. A Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület (AIPPI) 
2005. évi berlini kongresszusának egyik kérdése a kizárólagos szellemi tulajdonjogok versenyjogi korlátozása 
volt.  
130 A Nemzetközi Versenyjogi Liga (LIDC) 2004. évi kongresszusának az összehasonlító reklámról szóló 
határozata külön pontban foglalkozott a versenytárs szellemi alkotásának, védjegyének feltüntethetőségéről egy 
összehasonlító reklámban. 
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Ezen érintkezési pontnál azonban jóval jelentősebb kérdésként merül fel, hogy a 

versenyjogi szabályok mennyire korlátozhatják a kizárólagos jellegű szellemi tulajdonjogokat, 

és az azokból eredő jogok gyakorolását. A versenyjogi korlátok Faludi Gábor 

terminológiájával egyrészt belső – tehát a szellemi alkotások jogának szabályaiba már beépült 

– másrészt külső – tehát a külön versenyjogi normák által meghatározott – korlátként 

jelentkezhetnek.131 

 

2.2.2.2 A külső versenyjogi korlátok  

  

A szellemi tulajdonhoz fűződő kizárólagos jog külső versenyjogi korlátjai elsősorban a 

kartelljogi, illetve a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályaiból eredő korlátozások 

lehetnek.  

A kartelljogi szabályok jelentősége a szerzői jogi és az iparjogvédelmi jogok vagyoni 

forgalmában, a licenc-, technológia transzfer és együttműködési szerződések körében 

mutatkozik meg, és a jogi szabályozás tekintetében elsősorban csoportmentességi 

rendeletekben jelennek meg.132  

A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés elleni szabályok alkalmazása szellemi 

tulajdonjog körében akkor szükséges, amikor az oltalmi tárgy, alkotás „nélkülözhetetlen 

eszközként =essential facility”-ként működik, vagy a jogosult magatartása egyébként a jogi 

monopóliuma határain túllépve másodlagos piacon korlátozza a versenyt, vagy egyébként 

erőfölénnyel visszaélést valósít meg (pl. túlárazás).133  

Anderman és Schmidt szerint a szellemi alkotások joga és a versenyjog között 

konfliktus valójában kevésbé elkerülhetetlen, mint első látásra tűnik, főleg mivel a szellemi 

alkotások joga céljait akkor is el tudja érni, ha a versenyjog korlátozza annak terjedelmét, 

hogy a jogosult milyen terjedelemben részesülhet a kizárólagos jogból.134 Megfogalmazásuk 

szerint a konfliktus feloldására a közösségi versenyjog széleskörű, ámde limitált immunitást 

ad a szellemi tulajdonjogok gyakorlására, mindazonáltal vannak olyan ritka esetek, amikor a 

jog gyakorlása a szellemi alkotások joga szerint jogszerű, de a versenyjog szerint nem. Ezen 

esetekben a versenyjog fenntartja a jogot a beavatkozásra, ezek azonban extrém esetek. 

                                                             
131 Dr. FALUDI Gábor: A szerzői jog és az iparjogvédelem belső korlátai, Jogtudományi Közlöny, 2006/7. szám, 
280-290. o.  
132 Dr. TATTAY Levente: Az ipari tulajdon és a versenyjog kollíziójának feloldása az Európai Közösségben, 
Magyar Jog, 1999/5. szám, 294-306. o.; WHISH, Richard: Competition Law, 6. kiadás, Oxford University Press, 
Oxford, 2009. (WHISH 2009) 759-796. o.   
133 Ld. FALUDI, 2006., 290. o.  
134 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 505. o. 
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 Anderman és Schmidt négy ilyen ritka esetkört jelöl meg az alábbiak szerint135: (i) 

erőfölénnyel való visszaélés136 abban az esetben, ha a szellemi tulajdonjog piaci sztenderdet 

vagy tényleges monopóliumot oltalmaz, különösen licenc megtagadása révén; (ii) technológia 

transzfer szerződések, amelyekre csoportmentességi megállapodás született137, (iii) 

együttműködési megállapodások versenytársak között138, (iv) a fúziókontroll területén 

versenytársi technológiák megszerzésének kizárása vonatkozásában, valamint kényszer 

licencia, mint a fúziós engedély feltétele.  

 A továbbiakban példálódzó jelleggel a szellemi tulajdonjogok és a gazdasági 

erőfölénnyel való visszaélés témakörét vizsgálom. 

 Az EU Bírósága szerint nem valósított meg ipari mintaoltalmi jog gyakorlásával való 

visszaélést két gépkocsigyártó azon magatartása, amely szerint bizonyos szerelőüzemektől 

megtagadták az engedélyt alkatrészek készítésére; a Bíróság szerint például az lehetett volna 

visszaélés, ha a tisztességtelenül magas árakat alkalmazott volna a társaság, vagy az 

alkatrészek szállítását megtagadja.139  

 A Bíróság szerint azonban visszaélésszerű volt egyes ír és északír televízió társaságok 

azon magatartása, hogy szerzői jogaikra hivatkozással heti televízió műsorkalauz harmadik 

személyek által történő készítésére megtagadták saját műsorprogramjuk átadását.140   

 A Bíróság az Oscar Bronner döntésében a Magill ügyben is rögzített kivételes 

körülményeket hangsúlyozta a szerzői joggal védett mű licencbe adása tekintetében. Az 

alábbi (kviteles) körülményeknek kell fennállnia ahhoz, hogy a licenc megtagadása gazdasági 

erőfölénnyel való visszaélést valósítson meg: a kért információ elengedhetetlen jellege, 

kimutatható fogyasztói igény a megvalósítani kívánt új (másodlagos) termékre, a 

szerződéskötés (licenc adás) megtagadására ne legyen objektív indoka a szerzői jogi 

jogosultnak, és végül, hogy a licencia megtagadása a versenyt kizárja.141  

                                                             
135 ANDERMAN – SCHMIDT, 2007., 39. o.  
136 EUMSZ 102. cikk (korábbi 82. cikk) 
137 A Bizottság 316/2014/EK (2014. március 21.) számú rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
101. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásáról. A 
csoportmentességi rendelet meghatározza, hogy mely szabadalmi és know-how, illetve vegyes szerződések 
esetén melyek minősülnek versenyellenesnek. 
138 A Bizottság Közleménye: Iránymutatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének a 
horizontális együttműködési megállapodásokra való alkalmazhatóságáról (2011/C 11/01) 
139 A Bíróság C-53/87. sz. Consorzio italiano componentistica di ricambio (CICRA) és Mexicar v. Régie 
nationale des usines Renault ügyben 1988. október 5-én hozott ítélete; a Bíróság C-238/87. sz. Volvo AB v. Erik 
Veng ügyben 1988. október 5-én hozott ítélete. 
140 A Bíróság C-241/91. P. és C-242/91. P. sz. Radio Telefis Eireann (RTE) és Independent Television 
Publications Ltd. (ITP) v. Bizottság ügyekben 1995. április 6-án hozott ítélete. 
141 A Bíróság C-7/97 sz.Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH 
& Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & 
Co. KG ügyben 1998. november 26-án hozott előzetes döntése. 
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 Az Oscar Bronner ügyben hangsúlyozott kivételes körülményeket vizsgálták az uniós 

jogalkalmazók az IMS Health142 és a Microsoft ügyekben143 is. Előbbi ügyben az IMS Health 

a szerzői joggal védett regionális eladási adatok feldolgozásával kapcsolatos formátumára 

tagadta meg a licencia nyújtását, a Bíróság pedig ítéletben a termék újdonságának 

követelményét hangsúlyozta, és ennek kapcsán kiemelte, hogy a potenciális licencia vevőnek 

nincs arra joga, hogy pusztán megismételje azt a terméket, amelyet a szerzői jog jogosultja 

már megalkotott. A Microsoft ügyben a Bizottság megállapította (a Törvényszék pedig 

helybenhagyta), hogy a Microsoft visszaélt erőfölényével, amikor megtagadta az 

interoperabilitás információ szolgáltatást versenytársai felé, amely ahhoz lett volna szükséges, 

hogy versenyző termékeket gyárthassanak és forgalmazhassanak a versenytársak.   

 A kötelező licencia fent kifejtett esetein kívül különösen az alábbiak valósíthatnak 

még meg gazdasági erőfölénnyel való visszaélést: a közös jogkezelő szervezetek 

diszkriminatív gyakorlata, technológia jogellenes megszerzése, valamamint túlzott licencdíj 

követelése.144    

 Végül, fontos rámutatni, hogy az EU Bírósága a szabadalmi jog és az erőfölénnyel 

való visszaélés kérdésében 2015-ben igen jelentős előzetes döntést hozott.145A Bíróság 

jogértelmezése szerint:  

"1) Az EUMSZ 102. cikket akként kell értelmezni, hogy valamely szabványosító szervezet 

által kidolgozott szabványhoz nélkülözhetetlen szabadalom azon jogosultja, amely e szervezet 

előtt visszavonhatatlan kötelezettséget vállalt arra, hogy harmadik személyeknek tisztességes, 

ésszerű és hátrányos megkülönböztetés-mentes, „FRAND” („fair, reasonable and 

non-discriminatory”) feltételek mellett ad hasznosítási engedélyt, e cikk értelmében nem él 

vissza az erőfölényes helyzetével azáltal, hogy szabadalombitorlási keresetet indít a 

szabadalma megsértésének abbahagyására vagy az e szabadalom felhasználásával előállított 

termékek visszavonására kötelezés iránt, amennyiben: – az említett kereset megindítását 

megelőzően egyrészt figyelmeztette az állítólagos szabadalombitorlót a vele szemben 

kifogásolt szabadalombitorlásra, megjelölve az említett szabadalmat, és kifejtve, hogy azt 

milyen módon bitorolták, másrészt pedig, miután az állítólagos szabadalombitorló kifejezte 

azt a szándékát, hogy FRAND-feltételek mellett licenciaszerződést kössön, ilyen feltételek 

mellett konkrét és írásbeli licenciaajánlatot juttatott el e szabadalombitorlóhoz, megjelölve 

                                                             
142 A Bíróság C-418/01. sz. IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG. ügyben 2004. 
április 29-én hozott előzetes döntése  
143 A Törvényszék T-201/04. sz. Microsoft Corp. v. az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2007. szeptember 
17-én hozott ítélete 
144 WHISH 2009 792-795. O. 
145 A Bíróság C-170/13. sz. Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. és ZTE Deutschland GmbH ügyben 
2015. július 16-án hozott előzetes döntése. 
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különösen a hasznosítási díjat és annak számítási módszerét, valamint –   a szóban forgó 

szabadalmat továbbra is hasznosító szabadalombitorló elmulasztja gondosan, az adott 

tárgykörben elfogadott kereskedelmi szokásokkal összhangban és jóhiszeműen megfontolni 

ezt az ajánlatot, amit objektív körülmények alapján kell meghatározni, különösen pedig 

mentesnek kell lennie minden halogató taktikától.  

2) Az EUMSZ 102. cikket akként kell értelmezni, hogy az az alapügyben vizsgáltakhoz 

hasonló körülmények között egy erőfölényes helyzetben lévő és valamely szabványosító 

szervezet által kidolgozott szabványhoz nélkülözhetetlen olyan szabadalom jogosultjának 

minősülő vállalkozással szemben, amelynek kapcsán e vállalkozás e szervezet előtt 

kötelezettséget vállalt arra, hogy FRAND-feltételek mellett ad hasznosítási engedélyt, nem 

tiltja meg a szabadalmának állítólagos bitorlója elleni olyan szabadalombitorlási kereset 

előterjesztését, amely az e szabadalom múltbeli hasznosítási cselekményeivel való 

elszámolásra vonatkozó adatok szolgáltatására, illetve ezen cselekmények címén kártérítés 

megítélésére irányul." 

 

2.2.2.3 A belső versenyjogi korlátok  

 

A fentiekben kifejtettek szerint versenyjog és a szerzői jog és iparjogvédelem közötti 

viszony szabályozása az Európai Unióban tehát a versenyjog általános szabályainak keretében 

történik, és nem úgy, hogy a szellemi tulajdonjogok speciális szabályozást nyernek.146  

Sőt, a szellemi tulajdon és a versenyjog elválasztásra kerül: a szellemi alkotások 

jogának feladata a jog megfelelő megadásának és védelmének a szabályozása, míg a 

versenyjognak a jogok használatával, illetve a visszaéléssel kell csak foglalkoznia.147  

A szerzői jog és az iparjogvédelem fő funkciója tehát az, hogy megfelelő módon adjon 

meg és védjen meg jogokat gazdasági értékkel rendelkező eszközökön. A szellemi alkotások 

joga a megadásával kapcsolatos szabályok során mérlegelte és optimálisan szabályozta a 

statikus és dinamikus hatékonysági megfontolások közötti mérlegelést, más szóval a szellemi 

alkotások mellett szóló gazdasági érveket és a gazdasági hatékonyság közötti mérlegelést a 

versenyjognak nem kell újra értékelnie.148  

A szellemi tulajdonjogban foglalt oltalmi feltételek és oltalom kizáró okok, és egyes 

kivételek képezik álláspontom szerint a szellemi alkotások jogába már beépült egyik 

legfontosabb versenyjogi korlátozásokat, tehát belső korlátokat.  

                                                             
146 ANDERMAN – SCHMIDT, 2007., 107. o.  
147 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 505. o. 
148 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 525. o.  
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A belső korlátok között említendő még például a szerzői jogban a szabad felhasználás 

szabályai, továbbá a szabadalmi jogban a gátló függő szabadalmi, és a közegészségügyi 

kényszerengedély szabályai.149  

Továbbá, belső korlátként tekinthető a szellemi alkotások joga, a szabad verseny, 

illetve az áruk szabad mozgása között felmerülő konfliktusok feloldására szolgáló ún. 

jogkimerülés150 szabályozása. A jogkimerülés, párhuzamos import szabályai szerint a jogosult 

főszabályként nem tilthatja meg a szellemi alkotással védett áru további forgalmazását, 

amennyiben azt ő, vagy hozzájárulásával más hozta forgalomban az Európai Gazdasági 

Térség piacán.151 

 

2.2.3. Összegzés  

 

A fenti, részben közgazdasági, részben jogi megfontolásokat remekül összegzi a világ 

egyik legtekintélyesebb szellemi tulajdonjoggal foglalkozó NGO szervezete, a Nemzetközi 

Iparjogvédelmi Egyesület (AIPPI)152 egyik határozata, amely a szellemi alkotások és a 

versenyjog viszonyát elemezte.153 A határozat nagy részét – összegzés helyett - indokoltnak 

tartom idézni is az alábbiak szerint:  

  

1. Az AIPPI megerősíti154 azon nézetét, hogy a versenyjog (a szabad és fair verseny 

védelmére szolgáló szabályok) és a szellemi alkotások joga nem áll konfliktusban, 

hanem éppen ellenkezőleg, mindkettő hozzájárul a gazdasági haladáshoz, és a 

közérdeket szolgálják.  

2. A szellemi tulajdonjogok megadását kizárólag a szellemi alkotások jogának kell 

szabályoznia. Ezen megadás tekintetében a versenyjog ne legyen alkalmazandó. A 

                                                             
149 FALUDI, 2006. 
150 A jogelmélet nemzeti, nemzetközi, illetve regionális jogkimerülést különböztet meg. A nemzetközi 
jogkimerülésre példa az amerikai vagy a japán védjegyjog, míg a regionális jogkimerülésre az európai 
közösségen belüli jogkimerülés. 
151 A jogkimerülés ezen tétele mindegyik szellemi alkotással kapcsolatos jogszabályban tételes rögzítést nyert. A 
jogkimerülés, az áruk szabad mozgása és a párhuzamos import kizárásának összefüggő kérdéskörével például a 
védjegyjog területén az EU Bíróságának számos előzetes döntése foglalkozott. Ezekről ld. bővebben: BOYTHA,  

2003., 347-359. o.; valamint Dr. VIDA Sándor: Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata I., Novotni Kiadó, 
Miskolc, 2006., 205-233. o., Dr. VIDA Sándor: Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata II., Novotni Kiadó, 
Miskolc, 2010., 151-170. o., valamint KORAH, Valentine: An Introductory Guide to EC Competition Law and 
Practice, 7. kiadás, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2000. (KORAH 2000.), 259-274. o. A 
jogkimerülés témaköréről átfogó jelleggel ld. Dr. URLESBERGER, Franz: Warenverkehrsfreiheit und 
Markenrecht, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2002. 1-179. o.   
152 Association Internationale pour la Protection de Propriété Intellectuell 
153A Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület (AIPPI) Q187: Limitation on exclusive IP Rights by Competition 
Law határozata  
154 Hivatkozás Nemzetközi Iparjogvédelmi Egyesület (AIPPI) 1975. évi San Francisco-i konferencián elfogadott 
határozatra (Q 37). 
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szabad és fair verseny szükségességét a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok 

megalkotása során kell tekintetben venni.  

3. A szellemi alkotásokat szabályozó jogszabályoknak hatékony mechanizmusokat kell 

biztosítania azon szellemi alkotások érvényességének megtámadása vonatkozásában, 

amely jogokat a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek 

ellenére adtak meg. Ennek a mechanizmusnak minden esetben tartalmaznia kell a 

bírói felülvizsgálat lehetőségét. Ez segíteni fogja a versenyre gyakorolt esetleges 

kedvezőtlen hatások megelőzését.   

4. A versenyjog a szellemi tulajdonjogok gyakorlásra lehet alkalmazandóak. Amennyiben 

különleges esetekben a szellemi tulajdonjogok gyakorlása ellentétes a versenyjoggal, 

úgy annak szükséges jogkövetkezményeket kell biztosítani. Mindazonáltal a versenyjog 

alkalmazása nem befolyásolhatja a szellemi tulajdonjogok létezését és el kell fogadni 

rendezőelvként, hogy a szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogokat adnak...155     

 

2.3. Védjegyjog és verseny 

 

2.3.1. Alapvető kapcsolat  

 

Jogi értelemben a védjegyjog és a versenyjog alapvető kapcsolatára már Beck 

Salamon is rámutatott, amikor a védjegyjogról szóló monográfiájának előszavát azzal kezdte, 

hogy „a könyv úgy fogja fel a védjegyjogot, hogy az része a versenyjognak – és a jognak.”156 

Közgazdasági értelemben is szoros a védjegy és a verseny kapcsolata, hiszen a védjegyek 

funkcióikat a gazdasági versenyben töltik be,157 más szóval a jogosultnak kizárólagos oltalmat 

adó védjegy a gazdasági verseny egyik alapfeltétele, a gazdasági verseny nem alakulhatott 

volna ki és érvényesülhetne az alapvető versenyeszköznek számító védjegyek hiányában.158  

A védjegyek közgazdasági elemzésével kapcsolatban láttuk, hogy a védjegyek 

gazdasági hatékonyságot növelő funkciókkal rendelkeznek (pl.: fogyasztói keresési költségek 

csökkentése, minőségfejlesztés). A megkülönböztető jelzések tehát a piacgazdaságban 

lényeges funkciót töltenek be, és amíg egy megjelölés oltalma kizárólag a megkülönböztető 

                                                             
155 Q187: Limitation on exclusive IP Rights by Competition Law, forrás (megtekintés ideje: 2010. ápr. 12.): 
https://www.aippi.org/download/comitees/187/RS187English.pdf 
156 BECK, 1934., 2. oldal 
157 FRANCESCHELLI, 1977., 295. o.  
158 A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény általános miniszteri indokolásának 
1. pontja. 
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funkcióra korlátozódik, addig közgazdasági értelemben a megjelölésre adott kizárólagos jog 

„költségmentes monopóliumot” jelent, illetve „versenybarát monopóliumot”.159   

Az EU Bíróságának megfogalmazásában a védjegy lényeges eleme a torzításmentes 

verseny rendszerének, amely a Római Szerződés egyik alapvető célja, és amelynek védelmére 

a versenyjog alapjait képező Római Szerződés 101 és 102 cikkei hivatottak.160 A védjegyjog 

tehát az EU Bíróságának gyakorlatában alapvető elemét képezi a verseny európai uniós 

rendszerének. E rendszerben, a vállalkozásoknak vásárlóikat áruik és szolgáltatásaik 

minősége révén kell megtartaniuk, és lehetőségüknek kell lennie olyan megjelölések 

lajstromoztatására, amelyek lehetővé teszik a fogyasztó vagy végső felhasználó számára, 

hogy az összetévesztés lehetősége nélkül megkülönböztethessék ezen árukat vagy 

szolgáltatásokat más eredetű áruktól vagy szolgáltatásoktól.161  

A fentieket összegezve Bendzsel Miklós megfogalmazásában: "Ha egyetlen 

mondatban kellene jellemeznem védjegytörvényünk – azaz a védjegyek és a földrajzi 

árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) – jelentőségét, az a következőképpen 

szólna: a védjegy jogintézményét a gazdasági verseny szolgálatába állította. Azzal, hogy a 

védjegyoltalmat versenyeszközként szabályozta, a Vt. egyidejűleg tért vissza a hazai jogi 

hagyományhoz, és élesztette fel védjegyjogunk európai kötődéseit. Már első magyar 

védjegytörvényünk, az 1890. évi II. törvény is a verseny feltételeként, illetve a versenyben 

„bevethető” jogi eszközként fogta fel a védjegyet és oltalmát."162 

Apostolos Chronopoulos önálló monográfiát írt a védjegyjog és a verseny viszonyáról, 

amelyben a védjegyet szintén a verseny részeként fogta fel.163 Chronopoulos monográfiájában 

önálló, az egyik legterjedelmesebb fejezetben foglalkozik a jelen értekezés tárgyát is képező 

termékformák védjegyjogi oltalmával.164 Ez nézetem szerint illusztrálja azt, hogy a 

termékformák oltalma, a termékformákkal kapcsolatos abszolút kizáró okok, mint a 

védjegyjog belső versenyjogi korlátja, a védjegy és a verseny viszonyának egyik legfontosabb 

                                                             
159 GHIDINI, Gustavo: The Distinguishing Function and Advertising Value of the Trademark: main aspects and 
Critique of a European „Reform”, In: Intellectual Property and Competition Law The Innovation Nexus, 
Edward Elgar 2006., 78-94. o, 80. o.  
160 HAG II ügy, 13. pont 
161 A főtanácsnok C-215/14. sz. Nestlé v. Cadbury ügyben adott véleményének 58. pontja, a Bíróság C-48/09. P. 
sz. Lego Juris A/S v. OHIM ügyben 2010. szeptember 14-én hozott ítéletének 38. pontja és az ott hivatkozott 
joggyakorlat. Ebben az értelemben lásd a Bíróság C-517/99. sz. Merz & Krell ügyben 2001. október 4-én hozott 
ítélete 21. és 22. pontját; a Bíróság C-206/01. sz. Arsenal Football Club ügyben 2002. november 12-én hozott 
ítélete 47. és 48. pontját, valamint a Bíróság C-412/05. P. sz. Alcon kontra OHIM ügyben 2007. április 26-án 
hozott ítéletének 53. és 54. pontját 
162 Dr. BENDZSEL Miklós: Védjegy és versenyképesség, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (112.) évfolyam 
4. szám, 2007. augusztus, SZTNH, Budapest, 5-11. o., 5. o. 
163 Dr. CHRONOPOULOS, Apostolos: Das Markenrecht als Teil der Wettbewerbsordnung, Carl Heymanns Verlag 
2013, 1-337. o.  
164 CHRONOPOULOS, 2013., 171-253. o. 
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kapcsolódási pontja, amely az oltalom megadása feltételeibe épít be versenyjogi (belső) 

korlátot.         

 

2.3.2. A külső versenyjogi korlátok  

 

A fentiekben kifejtett, a szellemi alkotások gyakorlásának külső versenyjogi 

korlátozásainak egyike sem jellemző a védjegyek esetében, hiszen a védjegyek sem piaci 

sztenderdeket, sem tényleges piaci monopóliumokat nem jelentek, és nem is technológiák, és 

a védjegy jellegénél fogva gyakorlatilag soha nem biztosít gazdasági erőfölényes helyzetet a 

jogosult részére.   

Régibeau és Rockett két esetkört jelöl meg a védjegyeknél, ahol versenyjogi aggályok 

merülhetnek fel a védjegyjogok gyakorlásával kapcsolatban, jelesül egyfelől a védjegyek 

kötelező licencbeadását és az ún. umbrella brandinget. A szerzőpáros azonban mindkét 

esetben arra a következtetésre jut, hogy komoly versenyjogi aggályok nem merülnek fel, és 

versenyjogi beavatkozás nem indokolt egyik problémakör esetében sem.165  

Érdemes továbbá azt is felidézni, hogy a TRIPS Egyezmény 21. cikke a védjegyek 

tekintetében a kényszerengedélyezést tételesen kizárja. Riis és Schovsbo tanulmányában 

ugyanakkor arra az álláspontra helyezkedik, hogy a védjegyfunkciók bővülésével, és ezáltal a 

védjegyjognak a jogosultak számára való kiterjedésével párhuzamosan az egyensúly a 

jogosultak kötelezettségeinek kiterjesztésével tartható fenn, amelynek eredményeképpen 

nézetük szerint a TRIPS 21. cikkének szűkítő értelmezését el kell vetni, és a versenyjogi 

beavatkozás egyes speciális, kivételes esetekben a védjegyjog területén is indokolt lehet az 

IMS Health  és a Magill ügyekben166 az EU Bírósága által kifejtett szempontok szerint.167     

 

2.3.3. A belső versenyjogi korlátok  

 

A védjegyoltalom belső versenyjogi korlátai, tehát a védjegyjogba beépített, 

versenyszempontú korlátozások nagy jelentőséggel bírnak. Elsőként, egyes oltalomkizáró 

okok versenyszempontú indíttatásúak. Bendzsel megfogalmazásában: "Önmagában már az is, 

hogy az oltalmazhatósághoz szükséges megkülönböztető képesség a Vt.-ben a mások áruitól 

vagy szolgáltatásaitól történő megkülönböztetésre való alkalmasságot jelenti, ékesen jelzi: a 

szabályozás eleve a verseny alapfeltételeként és pótolhatatlan eszközeként tekint a védjegyre. 

                                                             
165 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 543-545. o. 
166 Ld. a fenti I.2.2.2.2 fejezetet 
167 RIIS, Thomas – SCHOVSBO, Jens: Compulsory Licenses and Trade Marks, European Intellectual Property 
Review, 2012/10. szám, Thomson Reuters, 651-653. o.  
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A deskriptív megjelölések oltalomból való kizárását az indokolja, hogy ne lehessen 

indokolatlan versenyelőnyhöz jutni a versenytársak ilyen megjelölések használatától való 

eltiltásával. A viszonylagos kizáró okok szabályozása nem más, mint a versenytársak 

árujelzői közötti konfliktusok feloldásának cizellált rendje; ezen belül a jó hírű védjegyek 

fokozott védelme mögött nyilvánvalóan versenypolitikai, sőt, versenyjogi megfontolások is 

meghúzódnak."168  

Másodikként, a védjegyjogszabályok által a védjegyoltalom gyakorlásaként felállított 

korlátok is belső versenyjogi korlátként jelentkeznek, a kizárólagos jog a Vt. az üzleti 

tisztesség követelményeit betartó személyek javára bizonyos esetekben enged kivételt.169 

Bobrovszky megfogalmazásában: "A TRIPS szerint a tagországok a védjegyoltalom hatálya 

alól meghatározott kivételekről rendelkezhetnek, mint például a közkincsbe tartozó leíró 

jellegű kifejezések (pl. az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, 

rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb 

jellemzőjére vonatkozó jelzés) méltányos használata, feltéve, hogy az ilyen kivételek 

figyelembe veszik a védjegytulajdonos és harmadik felek jogos érdekeit." 170 

Harmadikként, Bendzsel szerint a védjegyek esetében "A használati kényszer és a 

belenyugvás szabályai is a védjegy versenyeszközként való felfogását tükrözik: nem jár 

oltalom annak, aki huzamosan elmulasztja a védjegy versenyeszközként történő alkalmazását, 

azaz tényleges, komoly használatát; és nem hivatkozhat védjegyére az, aki jogainak 

érvényesítése nélkül, hosszabb ideig eltűri versenytársainak az oltalomba ütköző 

magatartását.171 Bobrovszky a védjegyoltalomnak a használat elmulasztásán túl a védjegy 

megkülönböztető képességének elvesztését, mint a megszűnés egyik lehetséges módját a 

védjegy és a közkincs egyik érintkezési pontjaként fogja fel."172  

Végül, a jogérvényesítés szabályai is versenyszempontú szabályként foghatóak fel, 

azonban nézetem szerint e tekintetben korlátokról nem beszélhetünk. Bendzsel szerint a 

"védjegybitorlás jogkövetkezményeinek az EU jogérvényesítési irányelvével összehangolt 

szabályai azt célozzák, hogy a védjegyoltalomból folyó jogokat megsértő vállalkozások, 

illetve áruik és szolgáltatásaik mielőbb, késedelem nélkül kikapcsolhatók legyenek a 

                                                             
168 BENDZSEL, 2007., 7. o.  
169 Az Irányelv 6. cikkével egyezően a Vt. 15. §-a szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat 
el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – 
használja a) saját nevét vagy címét; b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, 
rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére 
vonatkozó jelzést; c) a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen 
tartozékok vagy alkatrészek esetében. 
170 BOBROVSZKY, 2008., 70-73. o. 
171 BENDZSEL, 2007., 7. o. 
172 BOBROVSZKY, 2008., 69-70. o.  
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versenyből, és ne juthassanak jogsértő cselekményeikkel méltánytalan versenyelőnyökhöz a 

védjegytulajdonossal szemben."173 

Az Európai Védjegyrendszer Működéséről szóló, a Max Planck Intézet által készített 

Tanulmány (a továbbiakban: "MPT" vagy "Max Planck Tanulmány")174 is külön alfejezetben 

foglalkozik a védjegyek és a verseny viszonyával.175 

Elsőként, az MPT az EU Bíróságának fent idézett joggyakorlatára hivatkozással szintén 

azt rögzíti, hogy a torzításmentes verseny elve számos védjegyjogi intézmény alapját képezi, 

így különösen a védjegy használat, a jogkimerülés, az összetéveszthetőség, valamint a jóhírű 

védjegyek oltalmával kapcsolatban.176  

Másodikként, az MPT elvi éllel rögzíti azt a fentiekben kifejtett tételt, hogy védjegyjog és 

a szabad verseny nem áll konfliktusban egymással, hanem a védjegyek ahelyett, hogy 

korlátoznák a versenyt, a jól működő versenynek elengedhetetlen elemei.177 A védjegyek 

ugyanis az áruk és szolgáltatások eredetéről információkat adnak a fogyasztóknak, és ezáltal a 

vállalkozásokat is ösztönzik a minőségbe való befektetésre és a termékfejlesztésre. Továbbá, a 

MPT a védjegyeket az egyéb szellemi alkotásokkal - különösen a szabadalmakkal - 

szembeállítja a tekintetben, hogy a védjegyjognak nem célja bizonyos árukra vagy 

technológiákra kizárólagos piaci pozíciót nyújtani a jogosult számára. A verseny a 

védjegyoltalom mellet szabad marad: a piacra később belépőnek mindössze egy más 

megjelölést kell választania, amellyel a saját áruinak vagy szolgáltatásainak az eredetét jelzi. 

Az MPT ugyanakkor kiemeli, hogy a fenti elvek csak bizonyos fenntartásokkal 

érvényesíthetőek.  

A legfontosabb, hogy a közgazdasági elemzés kapcsán már ismertetett következtetésekkel 

egyezően az MPT rögzíti, hogy a fentiek csak akkor valósulnak meg, ha az adott 

megjelölésnek egy jogosult számára a kizárólagos joggal való lefoglalása a jogosult számára 

nem jelent olyan versenyelőnyt, amelyből mások ki vannak zárva. Az MPT szerint ez a 

követelmény alapvetően teljesül a fantáziaszavak és a hagyományos megjelölések (különösen 

ábrák) esetében, mivel ezek általában végtelen számban állnak rendelkezésre, így nem 

képeznek piacra belépési akadályt. Az MPT külön pontban foglalkozik a védjegylajstrom 

zsúfoltságának problémájával, amelyre a képviselők és jogosultak többsége panaszkodik, és 

amelynek egyik aspektusa, hogy a jogosultnak egyre nehezebb új szómegjelölést is találni 
                                                             
173 BENDZSEL, 2007., 7. o. 
174 "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System" presented by the Max Planck 
Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011. február 15. (Max Planck Tanulmány, Forrás 
(utolsó megtekintés ideje: 2016. február 28.): 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf  
175 MPT, 2011., III. rész 1.D fejezet, 1.23-1.39 pontok 
176 MPT, 2011., 1.25-1.26 pontok 
177 MPT, 2011., 1.29 pont 
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saját árui és szolgáltatásai eredetének a jelzésére. Az MPT szerint nincs meggyőző bizonyíték 

arra, hogy a közösségi védjegyekhez való hozzáférést lényegesen korlátozná a lajstrom 

zsúfoltsága178, mindazonáltal nézetem szerint maga a problémafelvetés arra azért rámutat, 

hogy manapság nem feltétlenül állja meg a helyét az a nézet, amely szerint a szómegjelölések 

szinte végtelen számban állnak rendelkezésre. 

Az MPT szerint a szavakkal, ábrákkal, tehát a hagyományos megjelölésekkel szemben az 

új típusú megjelölések (különösen színek, térbeli megjelölések) esetében a védjegyoltalom 

kizárólagos hatása révén kevesebb a mások számára rendelkezésre álló megjelölés, amely 

versenyjogi korlátozást jelent, és amire a jognak reagálnia kell. Az MPT szerint a térbeli 

megjelölések esetén - az általános szabállyal szemben - a védjegyoltalom ténylegesen a 

termék megjelenését oltalmazó kizárólagos joghoz vezet.179 

Végül, az MPT a jóhírű védjegyek kapcsán is lát versenyjogi aggályokat. Ezen 

védjegyeknek - különösen az ún. életstílus védjegyeknek - a piaci ereje ugyanis nagyon magas 

lehet, amely versenyjogilag kedvezőtlen hatásokhoz, így különösen magas pszichológiai 

belépési korlátokhoz, valamint alacsonyabb piaci transzparenciához180, sőt hozzátehetem: 

adott esetben magasabb árakhoz vezethet.            

 

 

 

2.4. A védjegyjogi abszolút oltalomkizáró okok versenyjogi gyökere  

 

A fentiek szerint tehát a szellemi alkotásokra vonatkozó külső versenyjogi korlátok a 

védjegyek esetében jellemzően nem vagy kevésbé relevánsak. A belső korlátok közül a 

védjegyoltalom gyakorlásának korlátai, a relatív oltalomkizáró okok, a használat, és a 

jogkimerülés nem esik a jelen értekezés tárgykörébe.  

A védjegyjog belső korlátjainak első fontos csoportját képezik a védjegyoltalomból 

történő egyes abszolút jellegű kizáró okok, amelyeket tehát alapvetően a szabad verseny 

gondolata indokol. Ezen abszolút kizáró okok a védjegyek versenyjogi indíttatású belső 

korlátjainak tekinthetőek, és a védjegyoltalom lényegéig hatolnak, hiszen az oltalomszerzést 

akadályozzák meg. 

A védjegyoltalom lényegi előfeltétele a megjelölés megkülönböztető képessége. Csak 

a megkülönböztetésre alkalmas megjelölések tudják betölteni a forgalomban a védjegy 

                                                             
178 MPT, 2011., 1.37 pont 
179 MPT, 2011., 1.30 pont 
180 MPT, 2011., 1.31. pont 
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funkcióit; a megkülönböztető képességgel nem rendelkező megjelölések kizárólagos joggal 

való lefoglalása, használatukra a védjegyjogosult monopóliumának biztosítása indokolatlan 

volna mind a versenytársak, mind a fogyasztók szempontjából.181 A verseny védelméből 

eredően közérdek fűződik ahhoz, hogy a leíró vagy tisztán műszaki funkciót megtestesítő 

megjelöléseket egyetlen vállalkozás se sajátíthasson ki magának, hanem azokat bármelyik 

piaci szereplő szabadon használhassa. Amint az EU Bírósága megfogalmazta, mind a grafikai 

ábrázolhatóság, mind a megkülönböztető képesség követelményeinek különösen az a célja, 

hogy a védjegyjoggal való visszaélést megakadályozza annak érdekében, hogy a bármelyik 

piaci szereplő tisztességtelen versenyelőnyhöz jusson a versenytársaival szemben.182 Ez a tétel 

igaz az ún. hagyományos védjegyekre (szó-, ábrás megjelölésekre), de vizsgálata különösen 

érdekes az ún. új típusú (szín, hang, térbeli) védjegyek esetében. 

Különösen a szabad és tisztességes verseny védelme és a nemkívánatos 

monopóliumok elkerülése az egyik jogpolitikai indoka azegyes védjegyjogi, a térbeli 

megjelölésekkel kapcsolatos, illetve forma-specifikus kizáró okoknak.183   

Az abszolút védjegyjogi oltalomkizáró okok és a közkincs viszonyában Bobrovszky 

különösen az alábbiakat fejti ki a megkülönböztető képesség kapcsán: "Az összehasonlítási 

alap, az igazodási pont a védjegyeknél is az információs közkincs, azaz a szellemi 

tulajdonjogilag nem oltalmazott, a köz számára fenntartott és megóvandó közkincs és a 

szellemi magántulajdonjogilag már foglalt, védett megjelölések együtt. …. -az információs 

többletként mutatkozó jelnek a megkülönböztető erő, a disztinktivitás minimumával kell 

rendelkeznie az adott áru és ország kontextusában. ….. Az első küszöbismérv összehasonlítási 

alapjához tartoznak – a védett magánjogok mellett – a köz általános és szabad használatára 

(Freizeichen) közkincsként fenntartott és a kizárólagos magánhasználatra való kisajátítástól 

megóvandó megjelölések. Ide sorolhatók különösen a tulajdonságokat leíró deskriptív jelek 

(pXXL, medium, teens, senior, junior), az áruk fajtanevét jelentő szűk értelemben vett 

generikus megjelölések (pl. kávé, só, bor), a terminológiai sztenderdek (pl. INN=International 

Nonproprietary Names, amely tartalmazza a gyógyszerek kémiai neveit, mint paracetamol, 

amelyet panadol védjegy alatt ismerünk, szalicilsav, amelyet aszpirinnak hívunk), növényfajta 

nevek, botanikai nevek (pl. malus domestica az almára). Ide tartoznak továbbá a doménnevek 

generikus elemei, a szokásos köznyelvi kifejezések és konvencionális, generikus üzleti 

                                                             
181 Ld. a Vt. 1. §-hoz fűzött miniszteri indokolás 
182 A Bíróság C-49/02. sz. Heidelberger Bauchemie ügyben 2004. június 24-én hozott előzetes döntésének 24. 
pontja, a Bíróság C-321/03. sz. Dyson Ltd. ügyben 2007. január 25-én hozott előzetes döntésének 34. pontja 
183 FIRTH, Alison – GREDLEY, Ellen – MANIATIS, Spyros M.: Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional 
Considerations and Consumer Perception, In: E.I.P.R., Sweet and Maxwell, London, 2001, 86-99. o., 89.o. A 
formaspecifikus kizáró okokra ld. Irányelv 3. cikk (1) e) pont, KVR 7. cikk (1) e) pont, Vt. 2. § (2) bek. b) pont, 
ezekről mind részletesen ld. a jelen értekezés III. rész 3.8-3.11. fejezeteit.  
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megjelölések, a szimpla, banális, közhelyszerű geometriai formák (pl. kör, négyzet). 

Mindezen megjelölések tekintetében érvényesül a közkincs elemek monopolizálás elleni 

védelmének, a szabad közhasználat megóvásának már többször említett elve („the principle of 

public availability in order to leave signs free for common usage,„Freihaltebedürfnis” illetve 

„Freihalteinteresse”).  

Az Európai Bíróság szerint közérdek, hogy a deskriptív megjelölések az érintett áruk 

és szolgáltatások kapcsán bárki által szabadon használhatók maradjanak, akár valamely 

összetett, illetve ábrás megjelölés elemeként. Az új típusú jelek még hangsúlyosabban 

helyezik előtérbe a közkincsmegóvás feladatát. Ez a követelmény merül fel, pl. a 

színvédjegyeknél, ahol a kérdés, hogy milyen mértékig lehet színeket per se illetve 

színkombinációkat monopolizálni (pl. az üzemanyagtöltő állomások messziről felismerhető 

jellegzetes színmegjelölései, mint a "Shell-sárga".) ….."184  

Bobrovszky a közkincs fogalmát előtértbe állítva a formaspecifikus védjegyjogi kizáró 

okokat is vizsgálja, fejtegetései szintén versenyjogi megfontolásokat tárnak fel ezen kizáró 

okok mögött az alábbiak szerint: "Ugyancsak nem helyezhetők védjegyoltalom alá az áru 

funkcionális vonásai, különösen az áru rendeltetéséből eredő 3 dimenziós (3D) formák (pl. a 

futball(labda) alakja mint védjegy futballra, sajtforma sajtra vagy a pusztán funkcionális 

jellegű vodkásüveg, szemben a női sziluettet sejtető Coca-Cola üveggel vagy az Alpok 

vonulatát idéző Toblerone csokoládé formával mint védjeggyel…..Tanulságos az Európai 

Bíróságnak az ún. Philips/Remington ügyben hozott ítélete. A kérdéses védjegy egy 

villanyborotvát ábrázol, három darab, háromszög alakban elhelyezett rotáló körkéssel. A 

jogvita kapcsán az Európai Bíróság kifejtette: meg kell akadályozni, hogy a védjegyoltalom 

monopolhelyzetet biztosítson annak jogosultja számára olyan műszaki megoldásra, amelyeket 

a fogyasztó a versenytárs áruinál is megtalálhat. A lego építőkockákról is megállapították, 

hogy kapcsolásuk funkcionális, ezért nem helyezhetők védjegyoltalom alá. Ez a korábban is 

említett ún. „functionality doctrine”, amely el akarja kerülni a korlátlanul megújítható 

védjegyoltalommal járó „örökmonopóliumot”, „backdoor patents”, a közkincsből való 

kivonást olyan műszaki jellemzőkre, utilitárius cikkekre, amelyek szabadalmazhatósága nem 

vizsgált…."185 Továbbá: "(Ezért vonul végig a szellemi tulajdonon az „aestetic/functional 

divide, illetve a védjegyek tekintetében a distinctive/functional divide”.) A funkcionális 

megoldások, utilitárius termékek kizárólagos jogokkal való oltalma jelenti ezért a 

versenytársak számára a nehezen helyettesíthető, de elvileg széles körben hasznosítható és 

párhuzamosan megalkotható megoldások kapcsán a legsúlyosabb, a piaci, gyakorlati 

                                                             
184 BOBROVSZKY, 2008., 32-34. o.  
185 BOBROVSZKY, 2008., 65-67. o. 
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cselekvési és fejlesztési lehetőségekre erőteljesen kiható piaci versenykorlátozást, 

árutermelési, forgalmi és használati tilalmat. …."186  

A fentiek alapján tehát az egyes megjelölésekre vonatkozó védjegyoltalom megadása 

vagy annak kizárása végső soron két alapvető közérdek és érték közötti ideális egyensúly 

felállítását jelenti. Nyilvánvalóan közérdek a tisztán leíró megjelölések szabad használatának 

biztosítása, a verseny védelme, és annak megakadályozása, hogy a jogosult védjegyoltalom 

formájában leíró vagy funkcionális megjelöléseket sajátítson ki gyakorlatilag korlátlan időre. 

Másrészt azonban egyértelmű közérdek fűződik a megkülönböztető képességgel rendelkező 

megjelölések védjegyként való oltalmazásához is, hiszen a megkülönböztető megjelölések a 

piacgazdaságban fontos funkciót töltenek be, a torzításmentes verseny rendszerének fontos 

elemét képezik, és nem utolsósorban a kereskedelmi szólásszabadság eszközei. A ténylegesen 

megkülönböztető megjelölések részére megadott védjegyoltalom elősegíti, hogy a fogyasztók 

a különböző gyártóktól származó termékeket azok eredete vonatkozásában egymástól meg 

tudják különböztetni. Továbbá, a kizárólagos jog hiányában a versenytársak jogosultak 

lennének az egyedi megjelöléseket a legutolsó részletig utánozni, ez azonban – a jogosultak 

érdeksérelmén túl – elkerülhetetlenül a fogyasztók megtévesztéséhez, a fogyasztói érdekek 

nyilvánvaló sérelméhez vezetne. 

 

2.5. A védjegyjog által védett érdekek 

 

2.5.1. A releváns érdekcsoportok 

 

A védjegyek közgazdasági elemzésével, a védjegy és a verseny összefüggéseivel 

kapcsolatban már implicite említésre kerültek a védjegyjoggal érintett érdekcsoportok.187  

Tágabb értelemben Pickering négy érdekcsoportot nevesít, amelyeket az árujelzők 

joga véd: (i) a védjegyet használó gyártó érdeke, (ii) a versenytársak érdeke, akik a 

védjegyből származó monopolizáló hatásokat minimalizálni kívánják, valamint a (iii) 

fogyasztók érdeke, akik számos különféle termékkel találkoznak, amelyeket egyedül a 

védjegyek alapján azonosítanak, és (iv) a közérdek, amely azt kívánja biztosítani, hogy a 

társadalom erőforrásai hatékonyan kerüljenek elosztásra, az akadálymentes szabad piac 

működése során.188  

                                                             
186 BOBROVSZKY, 2008., 32-34. o.  
187 A védjegyjogban releváns érdekekről átfogó és kimerítő jelleggel ld.: PRÜFER-KURSE, Tihani: 
Interessenschwerpunkte im Markenrecht, Herbert Utz Verlag, München, 2010.  
188 PICKERING, 1998., 98-99. o.  
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Wibmer lényegében ugyanezt a négy érdeket nevesíti a védjegyjog, közelebbről a 

termékmegjelenések oltalma körében, azzal, hogy ezeket az érdekeket egymással szemben 

kell mérlegelni az oltalom meghatározása körében.189 A vállalkozásnak, amely egy, a 

védjegyfunkcióknak eleget tevő termékmegjelenést elsőként forgalomba hoz, nyilvánvalóan 

az az érdeke, hogy az azonos, illetve hasonló megjelölések használatára kizárólagos jogot 

szerezzen. Az első forgalmazó érdeke tehát a jogi védelem. A versenytársak érdeke 

nyilvánvalóan az, hogy a sikeres termékmegjelenést másolni tudja, vagy ahhoz legalábbis 

hasonló megjelölést tudjon használni, annak érdekében, hogy az első forgalmazó által 

felépített goodwillt kihasználja, és az ebből eredő profitlehetőséget a maga számára learassa. 

A versenytársak érdeke tehát az oltalom szabadsága. A fogyasztók a termékmegjelenés 

alapján terméktulajdonságokra asszociálnak. A fogyasztó érdeke, hogy ezen elvárásokban ne 

tévesszék meg.. Ebbe az is beleértendő, hogy a vállalkozás a fogyasztót minden releváns 

terméktulajdonságairól tájékoztassa, amellyel a fogyasztó számára az optimális szükséglet 

kielégítést lehetővé teszi. Ezen túlmenően megjelenik a közérdek, amely a technikai és 

gazdasági haladás, az objektíven mérhető teljesítmény jutalmazása, és a szociális gazdasági 

optimum az összes piaci résztvevő részére.  

A fentiekben írt védjegyjogi érdekcsoportokat tágabban a szellemi alkotások 

viszonyában Bobrovszky a közkincs alanyaiként írja le, felsorolva az alkotókat, a vállalkozó 

versenytársakat, a fogyasztóközönséget és az államot.190 

Pickering arra a következtetésre jut, hogy a fogyasztóvédelem a védjegyjog fontos 

motivációja, hiszen ha a fogyasztók nem vásárolnának termékeket és szolgáltatásokat a 

védjegyek alapján, úgy a védjegyoltalomnak nem lenne célja. Álláspontom szerint a 

közgazdasági elemzés is középpontba állítja a fogyasztó érdekeit, a fogyasztói szemmel a 

keresési költségek minimalizálása és a fogyasztók megtévesztésének elkerülése ugyanis 

védjegyoltalom alapvető indokai közé tartozik.    

Általánosságban Pickering arra a következtetésre jut, hogy a védjegyjog struktúrájának 

elemzése azt tárta fel, hogy a domináns érdek a gyártó érdeke.191 Chronopoulos szerint a 

jogosultaknak az utánzás elleni védelmét kellene a formavédjegyek oltalomképességének 

megítélésének fő paraméterévé tenni.192  

 

                                                             
189 Összegzés WIBMER, valamint Jeanette Karin: Rechtsschutz von Produktausstattungen in Europa, Verlag 
Stämpli+Cie, Bern, 1995. lapján, 14-18. o.  
190 BOBROVSZKY, 2008., 29-31. o. 
191 PICKERING, 1998., 154. o.  
192 CHRONOPOULOS, 2013., 253. o.  
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2.5.2. A Max Planck Tanulmány  

 

A MPT külön fejezetben foglalkozik a védjegyjogban a különböző érdekek 

hatásával.193 

Ennek során kiindulópontként rögzíti, hogy bár a tételes jog nem hivatkozik a 

különböző érdekcsoportokra, nem kétséges, hogy jogosultak, a fogyasztók és a versenytársak 

érdekei alapvető jelentőségűek a védjegyrendszer helyes alkalmazása szempontjából.194 

Az MPT arra is rámutat, hogy az EU Bíróságának gyakorlatában az egyes érdekek 

jelentős szerepet játszanak, így különösen a jelen értekezés fókuszát jelentő abszolút kizáró 

okok tekintetében. Az EU Bíróságának gyakorlatában a megkülönböztető képesség195 

tekintetében az alapul fekvő érdek a fogyasztóknak vásárolni kívánt termék azonosítását 

elősegítő érdeke, míg a szabad verseny védelme, tehát versenytársaknak azon érdeke, hogy a 

megjelölés szabadon használható maradjon, csak a leíró jelleg196 körében vizsgálható, illetve a 

megkülönböztető képesség tekintetében csak színvédjegyeknél.197 A jelen értekezés 

szempontjából jelentős, hogy a színvédjegyek tekintetében hozott előzetes döntéssel198 

szemben a formavédjegyek vonatkozásában az EU Bírósága kimondta, hogy azok 

megkülönböztető képességével kapcsolatban nem vizsgálható a versenytársak azon érdeke, 

hogy a megjelölést szabad használatra fenntartsák.199 Végül, a versenytársaknak a megjelölés 

szabad használatának fenntartásához fűződő érdekét az EU Bíróságának gyakorlata a 

védjegyjogi konfliktusok esetében a jog terjedelmének, valamint a védjegyoltalom korlátainak 

a vizsgálata körében is elvetette.200 A Bíróság e gyakorlatát éppen versenypolitikai 

megfontolások alapján kritizálta Chronopoulos: álláspontja szerint a versenytársaknak a 

szabad használathoz való érdeke, és ezen keresztül a versenyjogi érdekmérlegelés szükséges 

teszt a megkülönböztető képesség értékelése során, amelyre példaként a német jogra (az ún. 

"Freihaltebedürfigkeit"), valamint az Egyesült Államokban a Second Circuit gyakorlatára 

hivatkozik.201  

A MPT javaslatai szerint egyfelől nem indokolt a versenytársaknak a megjelölés 

szabadon tartásához fűződő érdekeit - színvédjegyek kivételével - kizárólag a leíró jelleg 

                                                             
193 MPT III. rész 1.E fejezet, 1.40-1.51. pontok  
194 MPT 1.40. pont 
195 Irányelv 3. cikk (1) b) pont, KVR 7. cikk (1) b) pont 
196 Irányelv 3. cikk (1) c) pont, KVR 7. cikk (1) c) pont 
197 MPT 1.41-1.43 
198 A Bíróság C-104/01. sz. Libertel ügyben 2003. május 6-án hozott ítélete 
199 A Bíróság C-173/04 P sz. Deutsche SiSi-Werke v OHIM ügyben 2006. január 12- én hozott ítéletének 63. 
pontja 
200 MPT 1.46. pont 
201 CHRONOPOULOS, 2013., 182-184. o.  
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körében értékelni, így például ezen érdeket a térbeli megjelölések megkülönböztető 

képességével kapcsolatban is vizsgálni kellene.202 Alapvetően erre a következtetésre jut 

Chronopoulos is, amikor kifejti, hogy a védjegyjognak a verseny rendszerébe történő 

integrálása a térbeli megjelölések oltalomképességének vizsgálata esetében ahhoz vezet, hogy 

a fő döntési paramétert a jogosultaknak az utánzás elleni védelemhez fűződő érdeke kell, 

hogy jelentse. Ebből a megkülönböztető képességgel kapcsolatos nagyvonalú gyakorlat 

következik: szokásos formaelemek szokatlan, feltűnő kombinációjának az ún. 

Freihaltebedürfigkeit hiányában oltalomképesnek kell lennie. Sőt, álláspontja szerint a 

funkcionalitás alapján is csak akkor kellene egy megjelölést az oltalomból kizárni, ha a 

formára a Freihaltebedürfnis fennáll, amelyet pedig egy versenyjogi érdekmérlegelés alapján 

kell eldönteni azzal, hogy a differenciált szolgáltatásokkal ellátott dinamikus versenyhez 

fűződő közérdeknek kell mértékadónak lennie. E tekintetben az oltalomból kizártnak azoknak 

a műszakilag meghatározott formáknak kell lenniük, amelyekkel kapcsolatban a verseny és az 

innováció akadályozásra, illetve korlátozásra kerül.203 

Másfelől, általános jelleggel, az MPT javaslatai szerint mind az oltalom megadása, 

mind az oltalom terjedelmének értékelése204 minden érintett (jogosultak, fogyasztók, 

versenytársak) érdekeinek egyensúlyán kellene, hogy alapuljon.205  

Amint arra Justine Anstill és Allan James is rámutatott: az EU Bírósága is alapvetően 

erre törekedett, jelesül arra, hogy két egymással versengő közérdeket kiegyensúlyozzon. 

Egyfelől közérdek a megkülönböztető megjelölések megfelelő védelme, amely védi a 

jogosultak befektetéseit, és megakadályozza a fogyasztók megtévesztését; míg a másik 

közérdek pedig annak biztosítása, hogy a valójában nem megkülönböztető megjelölések 

oltalma megtagadásra kerüljön a verseny indokolatlan korlátozásának elkerülése érdekében.206 

Anstill és James arra is rámutat, hogy az EU Bíróságának döntéseiben két irányvonal 

mutatkozik meg: az egyik irányvonal elsősorban szóvédjegyek esetén figyelhető meg és 

engedékeny a regisztráció során, de azt igyekszik ellensúlyozni az oltalom terjedelmének 

szűkre szabásával; míg a másik irányvonal részben szóvédjegyek, részben új típusú védjegyek 

tekintetében szigorú a regisztráció során, azonban az oltalom terjedelmét ennek 

ellensúlyozására tágan vonja meg.207  

                                                             
202 MPT 1.48. pont 
203 CHRONOPOULOS, 2013., 253. o.  
204 Például: az ún. gyenge megkülönböztető képességű védjegy oltalmát szűkebben indokolt megvonni - ld. e 
tekintetben MPT. 1.49. pomt 
205 MPT 1.48-1.51 pontok 
206 ANSTILL, Justine – JAMES, Allan: Registrability and the Scope of Monopoly: Current Trends, European 
Intellectual Property Review, Sweet&Maxwell, 2004/4. szám, 157-161. o.  
207 ANSTILL – JAMES, 2004., 161. o. 
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Kritizálta a MPT fenti megállapításait a MARQUES szakmai szervezet.208 Nézetük 

szerint, ha egy megjelölés megkülönböztető képességgel rendelkezik, akkor nem szükséges (i) 

valamennyi releváns érdeket mérlegelni az oltalom megadása körében; valamint (ii) nem 

szükséges a versenytársak érdekében azt fenntartani szabad használatra (ezt kifejezetten 

kiemelik a térbeli védjegyekkel kapcsolatban). Álláspontjuk szerint tehát nem szükséges a 

versenytársak érdekeit vizsgálni az abszolút kizáró okok körében. Továbbá, a MARQUES 

szerint azzal is túl messzire megy a MPT, hogy az oltalom terjedelmének is a jogosultak, 

fogyasztók, valamint a versenytársak érdekeinek egyensúlyán kell alapulnia. 

Összegezve, a fentiek alapján megállapítható, hogy a jelen értekezés tárgyát képező 

abszolút oltalomkizáró okok tekintetében a védjegyjog által védett érdekcsoportok 

(jogosultak, fogyasztók, versenytársak, közérdek) érdekei közötti optimális egyensúly 

felállítása mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás kulcsfeladata.    

A magam részéről egyetértek azzal, hogy a védjegyoltalom megadása során 

valamennyi alapul fekvő érdeket megfelelő módon mérlegelni kell. Egyetértek továbbá azzal 

is, hogy az oltalom terjedelme során is értékelni kell valamennyi alapul fekvő érdeket. Ennek 

során iránymutató lehet a térbeli megjelölések esetén is az a szempont, hogy a gyenge 

megkülönböztető képességű megjelölések oltalmának terjedelmét szűkebbre érdemes vonni. 

Térbeli megjelöléseknél (amelyeknél a lajstromozási vizsgálat alapvetően szigorúbb) nem 

feltétlenül szükséges a széles oltalmi kör biztosítása, vagy más szóval a túlzottan szigorú 

vizsgálat enyhítésének ellensúlyozására eszköz lehet a már megadott oltalom terjedelmének 

szűkebb körű megvonása.   

 

2.6.  Összegzés 

 

Összegezve, megállapítható tehát, hogy a védjegyjog és a versenyjog nem áll 

egymással ellentétben, a védjegyek az EU Bíróságának gyakorlatában a torzításmentes 

verseny részét képezik, továbbá mindkét jogterület a korszerű gazdaságpolitika 

nélkülözhetetlen eleme.  

Megállapítható továbbá, hogy egy érvényesen létező szellemi tulajdoni oltalomhoz 

fűződő jog gyakorlását korlátozhatja csak a versenyjog külső korlátként, de más oltalmi 

tárggyal szemben a védjegyjognál a jog jellegéből eredően ez nem igazán releváns 

problémakör. 

                                                             
208 Comments to the Study on the Overall Functioning of the European Trade mark System of the Max Planck 
Institute (2011. május 6.) 7. oldal; forrás (megtekintés ideje: 2016. február 13.): 
www.marques.org/positionpapers/Download.asp?ID=14; 5. o. 
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Végül, a védjegyjog számos belső korlátja versenyjogi indíttatású, különösen egyes 

abszolút, valamint relatív oltalomkizáró okok, továbbá a védjegyoltalom korlátai, a 

jogkimerülés, valamint a használat követelménye. A jelen értekezés tárgya szempontjából az 

abszolút oltalomkizáró okok relevánsak, amelyek ráadásul az értekezés szűkebb tárgyául 

szolgáló térbeli megjelölések esetén a főszabállyal ellentétben fokozott versenyjogi 

aggályokhoz is vezethetnek. 

Nézetem szerint a jelen értekezés korábbi fejezeteiben kifejtettek, jelesül a védjegyek 

közgazdasági elemzése, a védjegy és verseny viszonyának vizsgálata, valamint a védjegyjogi 

érdekek vizsgálata mind ugyanabba az irányba mutat, illetve ugyanahhoz az alapkérdéshez 

vezet el. 

Ez az alapkérdés pedig az, hogy megállapítható-e a jelen értekezés tárgyát képező, a 

térbeli védjegyekre vonatkozó abszolút oltalomkizáró okok, mint a védjegyjog belső 

versenyjogi korlátai tekintetében optimális egyensúly az alapul fekvő érdekek (jogosultak, 

fogyasztók, versenytársak) között, azaz a védjegy és verseny között, vagy ha úgy tetszik, 

legtágabban nézve a szellemi magántulajdon és a közkincs között. Továbbá, ha az a 

következtetés, hogy elbillent az egyensúly, akkor az a következő kérdés, hogy hogyan lehetne 

az optimális egyensúlyt helyreállítani, illetve, hogy hol található az optimális egyensúly.  

Erre a kérdésre próbál a jelen értekezés oly módon válaszolni (a jelen értekezés IV. 

részében foglalt összegzés), hogy előbb a térbeli védjegyekkel kapcsolatos alapkérdéseket 

elemzi (az értekezés II. része), majd részletesen elemzi a jogi szabályozást és a joggyakorlatot 

(a jelen értekezés III. része).    
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II. ALAPVETÉS A TÉRBELI VÉDJEGYEKHEZ 

 

1. A térbeli védjegyek fogalma  

 

A korábbiakban209 bemutattam, hogy védjegyoltalom tárgyát lényegében bármilyen 

olyan megjelölés képezheti, amely alkalmas a megkülönböztetésre, és grafikailag ábrázolható.  

A védjegyoltalomra alkalmas megjelölések az oltalom tárgyának sajátosságai alapján 

határozhatóak meg, így beszélhetünk többek között szó-, ábrás védjegyekről (ezek a 

tradicionális védjegyek), továbbá személynevekről, számokról, stb., valamint új típusú 

védjegyekről, ezen belül elsősorban szín-, hang-, illatvédjegyekről.210Az ún. új típusú 

védjegyek egyik csoportját képezik az ún. térbeli védjegyek.211  

A térbeli védjegyeknek közös jellemzője, hogy ez a védjegytípus a síkbeli felületen, a 

két dimenzión túlterjeszkedik. Ezek a megjelölések térbeli formák, beleértve a harmadik 

dimenziót.212 A háromdimenziós védjegy kategóriában több csoportot lehet elkülöníteni, így 

(i) azokat a megjelöléseket, amelyek a csomagolás külső formájának integráns részeiből 

állnak (pl. egy egyébként banális kozmetikai tartálynak egy eredeti és sajátságos dugasza), 

továbbá (ii) a csomagolás egészének kialakításából álló megjelöléseket (pl. a Coca-Cola 

üveg), (iii) azokat a megjelöléseket, amelyek az áru egyes integráns tartozékaiból állnak (pl. 

töltőtollak vonatkozásában a töltőtolltartók, továbbá (iv) azokat a megjelöléseket, amelyek az 

áru egészének kialakításából állnak (pl. a Toblerone csokoládé háromszög (hegycsúcs) alakú 

formája), valamint (v) a szolgáltatásokra vonatkozó térbeli megjelöléseket.213 

A fentiek alapján tehát a védjegyeknek egy külön kategóriáját képezik azok a 

megjelölések, amelyek vagy az áru214 (pl. édességek, tabletták, játékok, lámpák) vagy a 

csomagolás215 (pl. üveg, palack) egésze vagy egy részből állnak. Az áru vagy a csomagolás 

                                                             
209 A jelen értekezés I. rész 1.3 pontja 
210

 Az új típusú védjegyekről a magyar jogirodalomban - kivéve a térbeli védjegyeket - alapos értekezést 
készített Náthon Natalie. Értekezésében részletesen elemezte a színvédjegyeket, hang és tapintásvédjegyeket, az 
illat- és ízvédjegyeket, valamint a jövő védjegyeit - mozgóképvédjegyeket, a mozdulatsor védjegyeket, a 
hologram, a pozíció védjegyeket, valamint a fényvédjegyeket. Ld. dr. NÁTHON, Natalie: Az új típusú védjegyek 
az Európai Unióban. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM), valamint az Európai Közösségek 
Bíróságának és Elsőfokú Bíróságának joggyakorlata, PhD értekezés, Pécs, 2009. 
211 Sandri és Rizzo az új típusú vagy más szóval nem-hagyományos védjegyekről szóló monográfiában e 
kategóriában az alábbiakat helyezi el: térbeli védjegyek, színvédjegyek, illat védjegyek, hangvédjegyek, 
valamint a jövőre nézve: pozíció védjegyek, mozgó védjegyek, hologramok, fények, ízek. ld. SANDRI, Stefano – 
RIZZO, Sergio: Non-Conventional Trade Marks and Community Law,  MARQUES, Leicester, 2003., 1-330. o.    
212 WINKEL, 5. o.  
213 WINKEL, 5-7. o.  
214 A termék alatt elsősorban a termék külső megjelenítését, a termék érzékelhető jellemzőit értjük, általában 
nem tartoznak ide a termék belső, funkcionális terméktulajdonságai. Idetartozhat továbbá a termék egy 
meghatározó része, vagy annak egésze is. Ld. WIBMER 3-7. o.    
215 Megjegyzendő, hogy a csomagolást oltalmazó védjegyre a régi magyar terminológia a tartály, tartályvédjegy 
kifejezést használta. 
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formaként áll oltalom alatt, a formából eredően az oltalom a térbeli kiterjedésre vonatozik, a 

síkbeli ábrázoláson túlmenően.  

A megjelölések fentiekben leírt csoportját a szakirodalom három-dimenziós 

védjegyeknek216, formavédjegyeknek217 vagy pedig térbeli218 védjegyeknek nevezi, de 

lényegében mindig ugyanarról, az árut magát vagy a termék csomagolását háromdimenziós 

kiterjedésben oltalmazó védjegytípusról van szó. A különféle terminológia alatt tehát 

ugyanazt a megjelölés típust értik. A magam részéről alapvetően a térbeli védjegy kifejezést 

használom a munka során, mivel ez a terminus technikus felel meg a magyar jogi 

hagyománynak, azonban szóismétlés elkerülése végett használom a háromdimenziós, illetve a 

formavédjegy kifejezéseket is. A csomagolást oltalmazó térbeli védjegyekre a hagyományos 

magyar jogdogmatikának megfelelően a tartályvédjegy kifejezést is használom. 

Az angolszász terminológiában használatos a trade dress kifejezés, amely a szavakon 

túli megjelöléseket jelenti, tehát nemcsak térbeli védjegyeket, hanem ábrákat, színeket is. 

Ebbe a kategóriába tartoznak az áru vagy csomagolás formáját oltalmazó megjelölések, és 

általában az áru külső megjelenése. 

Az árujelző funkciót tehát nemcsak egy szó, ábra, vagy ezek kombinációja teljesítheti, 

hanem kizárólag a forma is, amennyiben a forma alapján ismerik fel a fogyasztók az eredetet, 

a forma adja a megkülönböztető képességet. 

 

2. A térbeli védjegyek gazdasági-társadalmi háttere  

 

2.1. A termékforma és csomagolás gazdasági szerepének növekedése 

 

Az ipari forradalom által előidézett tömegtermelés, amely egyáltalán a modern 

értelemben vett védjegyek kialakulását hozta magával, túlkínálathoz vezetett. Ebből eredően a 

gyártók már a 19. században törekedtek arra, hogy a keresletet nemcsak az áron keresztül, 

hanem más eszközökkel, többek között a termékmegjelenéssel befolyásolják. Ennek 

keretében még a használati tárgyakat is díszítettek, pl. egy úthengert lepkemotívumokkal 

tették szebbé.219 A vállalkozások tehát egyre inkább arra törekedtek, hogy a saját – adott 

esetben technikailag és funkcionálisan azonos - termékeiket egymástól külsőleg 

megkülönböztethetővé tegyék. A századfordulótól pedig a multinacionális cégek 

stratégiájának részévé kezdett válni az, hogy egységes megjelenéssel árusítsák és 

                                                             
216 FRANCESCHELLI, 1977., 299. o.  
217 Ld. pl. WINKEL, 1979.  
218 Ld. BOGNÁRNÉ, 1969., 34. o., Vt. 1. § (2) d) pont szövegezése 
219 WIBMER 8. o.  
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forgalmazzák termékeiket regionálisan, illetve az egész világon. Mindezek a tendenciák a 

modern gazdaságban egyre inkább erősödnek. A vállalkozások – különösen a multinacionális, 

illetve a globálisan tevékenykedő vállalkozások – a termékeik különböző külső kialakításával 

már nemcsak a versenytársaktól határolják el magukat, a modern marketingelmélet szerint 

ugyanis a külső megjelenést a vállalkozások különösen arra használják, hogy a saját 

termékeik iránti keresletet célzottan befolyásolják, a saját piaci pozíciójuk erősítése 

érdekében.220 

A marketingtudomány által elismert tény, hogy a csomagolás, a termék megjelenése a 

termékdifferentáció és a termékazonosítás fontos eszköze. Ennek lényeges háttere volt az 

előre csomagolt termékek meghatározó méreteket öltő előretörése, amely az Egyesült 

Államokban a 20. század elejétől kimutatható volt, és az 1940-es években érte el a 

csúcspontját. Ez egyébként szoros összefüggésben volt a kiskereskedelmi forgalmazási 

formákban egyre inkább dominánssá váló szupermarketek és önkiszolgáló boltok 

előretörésével. A vásárlói piac kialakulásával és a termékkínálat bővülésével a vállalkozások 

számára egyre fontosabbá vált, hogy a számos versenytársi terméktől a saját termékeiket 

kétséget kizáróan megkülönböztessék, és ezzel kiemeljék. A csomagolás tehát az eredeti 

funkcióin (védő, tárolást és szállítást elősegítő) túlmenően eladást elősegítő és az áruról 

tájékoztatást nyújtó funkciót is elkezdtek ellátni.221 Ehhez hozzájárulnak a modern technikai 

lehetőségek is, amelyek a kialakítást szinte végtelen lehetőséggel lehetővé teszik. Végül, de 

nem utolsó sorban kiemelendő a reklámozás, különösen a televíziózás szerepe a térbeli 

védjegyek növekvő jelentőségében. A televízió ugyanis rendkívül széles vizuális 

megjelenítést hordoz, a fogyasztói tudatot erőteljesen formálva. A televízió ugyanazt a 

szerepet töltötte be a térbeli megjelölések körében, mint ami a rádió volt a szóvédjegyek 

esetében.222  

A nem teljesen funkcionális külső megjelenésnek a fogyasztók és a vállalkozások 

számára is számos gazdasági funkcióval rendelkeznek.223  

A fogyasztók számára a külső megjelenés lehetővé teheti egy meghatározott termék 

individualizálását és azonosítását, és ezáltal a különböző termékek megkülönböztetését, mivel 

egy megjelenés specifikus jellemzői lehetővé tehetik egy meghatározott termékhez a 

gondolati kapcsolat megteremtését, és ezáltal a műszakilag-funkcionálisan egyenértékű 

termékektől történő elkülönítését. Az azonos, vagy nagyon hasonló külső megjelenés lehetővé 

tehetik továbbá a termékek közös eredetére történő utalást, valamint az azonos minőség 

                                                             
220 WIBMER 10. o.  
221 WINKEL 20. o.  
222 WINKEL 20. o.  
223 Összefoglalás WIBMER alapján 10-14. o.  
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jelzését. Ezen túlmenően a vállalkozások számára a külső megjelenés reklám, szuggesztív és 

kommunikációs funkciót is betölt, a legutóbbi a vállalkozás és fogyasztói, valamint a 

vállalkozás és a versenytársak között. A vállalkozások tehát a termékmegjelenést a fogyasztók 

felé a termék objektív és szubjektív, vélt vagy valós terméktulajdonságok, illetve goodwill 

hordozójaként használhatják.  

A fentiekből két következtetés adódik. Az első, hogy a két funkciócsoport annyiban 

összefügg egymással, hogy a goodwill hordozó, kommunikációs funkciót a külső megjelenés 

akkor tudja betölteni, ha eredetazonosító jelzésként képes működni. A második következtetés, 

hogy a termékmegjelenések a védjegyek gazdasági funkcióit, tehát a megkülönböztető, 

eredetazonosító, minőségi és reklámfunkcióit képesek betölteni.   

Történetileg a védjegyjog azon képessége, hogy a fogyasztók megtévesztésének 

megelőzését a verseny akadályozása nélkül elérje, az oltalom alá helyezett szimbólumok 

típusának korlátozása által is segítésre került. Elsősorban a szavak és a két-dimenziós grafikai 

ábrák rendelkeznek ezzel a képességgel, és a védjegy korlátozott céljaira (a védjegy kizárólag 

az eredetet jelölő megjelölésekre terjed ki, oltalma pedig az összetéveszthetőség ellen terjed 

ki) ezek felelnek meg a legjobban, már csak azért is, mert egy szó, vagy szimbólum 

kisajátítása nem korlátozza a versenytársak képességét arra, hogy versenyző termékeket 

gyártsanak.  

Ezt a tradicionális megközelítést támasztotta alá az a feltételezés, hogy a szavak tudták 

leginkább azonosítani a termék eredetét. Ez a feltételezés sokáig nagyrészt megfelelt a 

valóságnak, ugyanakkor az utóbbi évtizedekben heves támadások alá került, a jelenlegi 

társadalmi megfigyelés szerint a nyelv domináns kommunikatív jellege erodeálódik, ugyanis 

terjedelmes szimbolizmus korában élünk, ahol a jelentést már nem kizárólag a szavak, szóbeli 

kommunikációs eszközök hordozzák, hanem az érzékszervi tapasztalatok, a személyes 

cselekvés, és a fizikai környezet is. A társadalom egyre inkább vizuálissá, és egyre kevésbé 

lexikálissá válik, amely tendencia feltehetőleg a globalizáció és technikai fejlődés miatt egyre 

csak erősödni fog.224  

Ebben a társadalmi kontextusban egy sereg nem tradicionális szimbólum – például 

csomagolás, termékforma, szín, stb. - egyre inkább alkalmas arra, hogy védjegyként 

működjön a termék eredetének azonosítása által. Tekintettel arra, hogy a védjegyjognak az 

eredetazonosító megjelöléseknek az oltalma képezi a lényegét, ezért nem hagyható figyelmen 

kívül a jelenlegi realitás. Továbbá, nem hagyható figyelmen kívül, hogy jelentős versenyző 

                                                             
224 DINWOODIE, Graeme B.: The Death of Ontology: a Teleological Approach to Trademark Law, In: Robert P. 
Merges – Jane C. Ginsburg (szerk.) Foundations of Intellectual Property, Foundation Press, New York, 2004, 
493. o.  
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költségek (competitive costs) származnának a fogyasztói megtévesztés megengedéséből. A 

védjegyjognak tehát ezt a realitást fel kell ismernie, hogy hatékonyan szabályozza a mai piaci 

viszonyokat.  

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a gazdasági-társadalmi folyamatok révén 

a termékek formája, csomagolása eredetazonosító, illetve egyéb védjegy funkciókat képes 

betölteni. Védjegyként történő oltalmukat az is indokolja, hogy az oltalom képes a fogyasztók 

megtévesztését kiküszöbölni.  

A térbeli megjelölések árujelző funkciójára Osman Péter az alábbiak szerint mutatott 

rá: "Különösen jelentékeny hozzáadott értéket teremthet a karakteres kialakítású – 

formatervezett – csomagolás árujelző funkciója, ami egyrészt biztosítja a szóban forgó 

árucikk könnyű és gyors felismerhetőségét, továbbá annak feltűnő és egyértelmű 

elkülönülését az áruvilág minden más szereplőjétől, beleértve a hasonló célú árucikkeket is. A 

háromdimenziós árujelzőt megtestesítő csomagolás klasszikus és egyben minden bizonnyal 

legismertebb példája a Coca Cola jellegzetes alakú üvege. Ez olyannyira sikeresen „árulta” a 

benne lévő terméket, hogy a cég még akkor sem akarta mérlegelni újfajta, a piac időközben 

kialakult elvárásainak megfelelő csomagolás párhuzamos bevezetését, midőn ez már 

értékesítési lehetőségeinek erőteljes romlásával fenyegetett.225 

A fentieken túlmenően nagyon fontos arra a gazdasági realitásra is rámutatni, hogy a 

termék kialakításának, a termék jelentőségének döntő jelentősége van egy termék, vagy akár 

egy egész vállalkozás sikeressége szempontjából. John McArthur, a Harvard Business School 

dékánja azt fejtette ki, hogy a „ahogy a globális verseny egyre intenzívebbé válik, a 

versenystratégia újabb dimenziói megnövekedett figyelmet kaptak. Az egyik legfontosabb a 

design és a design menedzsment.”  

A design – a teljesítménytől a minőségi megjelenésig egy döntő versenyeszköz”.226 A 

designnak a versenyben betöltött kiemelkedő fontosságát nemcsak elméleti, hanem empirikus 

tanulmányok is illusztrálják.227 Amint arra Tattay Levente is rámutat: "A formatervezés a 

gazdaság szinte valamennyi területén fontos versenyképességi kérdés…. A termék formája 

szignifikáns módon közrejátszik a vásárló figyelmének megragadásában…. A formatervezés 

                                                             
225 Dr. OSMAN Péter: Az ipari formatervezés gazdasági szerepéről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 5. 
(115.) évfolyam 5. szám, 2010. október, 69-91.o., 86. o.   
226 Előszó a Designing for Product Success című kiadványhoz (Boston Management Institute, Boston, 1989), 
idézi: ISAAC, 2000., 3-4. o. 
227 Ld pl. THACKARA, J.: Winners! How Today’s Successful Companies Innovate by Design, Gower Publishin, 
Aldershot, 1997., valamint a Design & Corporate Success című amerikai kutatási jelentést, valamint BLAICH: 
Product Design and Corporate Strategy, McGraw Hill, 1993. 
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és a termékek tetszetős kivitelezése jelentős ráfordítást igényel, ezért az ipari termékek gyártói 

és forgalmazói érdekeltek abban, hogy az általuk kifejlesztett formát más ne alkalmazza."228  

Itt érdemes felidézni, hogy a mai marketingirodalomban a termék és a csomagolás 

külső kialakítása a márka fogalmának részét képezi, ezek a tényezők tehát a vállalkozások 

marketingstratégiájában kiemelkedő szerepet töltenek be.229  

A designnak a versenyben betöltött egyre kiemelkedőbb szerepe értelemszerűen oda 

vezet, hogy a vállalkozások a designra, a termék és a csomagolás külső kialakítására minél 

teljesebb és szélesebb körű oltalmat kívánnak szerezni, amelyet össztársadalmi szempontból a 

megkülönböztető jelzések oltalma, a fogyasztói megtévesztés elkerülése és 

termékdifferentáció elősegítése indokol.  

Ezen posztmodern realitásnak a felismerése tehát fontos és szükséges, azonban nem 

jár nehézségek nélkül. Annak ellenére, hogy a nem-tradicionális megjelölések (termékformák, 

csomagolások, színek) ugyanúgy alkalmasak lehetnek a termék eredetének az azonosítására, 

és más gyártók termékeitől való megkülönböztetésre, mint a tradicionális megjelölések 

(szavak, ábrák), de a nem-tradicionális megjelölések oltalma egészen más 

következményekhez és problémákhoz vezet. Továbbá, számos tényezőt alaposan meg kell 

vizsgálni, és új korlátokat kell felállítani ahhoz, hogy a védjegyoltalom ilyen módon történő 

kiterjesztése ne járjon túlzott védelemmel és hátrányos versenyhatásokkal.  

Ezeket a korlátokat úgy lehet megállapítani, hogy a védjegyjogot közvetlenül a 

korlátozott céljaihoz kötjük (amely korlátozott cél az eredetazonosítás és megkülönböztetés), 

és az oltalmat meghatározott szimbólumoknak a társadalomban betöltött valós mai hatásaihoz 

kötjük. Ennek elemzése elhanyagolt, és a védjegyjogi gyakorlatban általában indokolatlanul 

figyelmen kívül hagyott. Ennek megfelelően a védjegyoltalomnak attól kellene függnie, hogy 

a meghatározott szimbólum a termék eredetét azonosítja-e (van-e megkülönböztető 

funkciója), és attól, hogy a meghatározott szimbólumnak az oltalma ténylegesen 

monopóliumot ad-e a gyártónak és kizárja-e a hatékony versenyt mások által, vagyis, hogy a 

védjegyoltalom tárgya funkcionális-e. A megkülönböztető képesség az oltalom előfeltétele, 

míg a funkcionalitás korlátozza az oltalmat.  

 

2.2. A kortárs formatervezés gazdasági jelentősége és jellemzői  

 

                                                             
228 Dr. TATTAY Levente: A formatervezési minták A szellemi alkotások mostohán kezelt területe, Gazdaság és 
Jog, 2013/2. szám 22-25. o., 22. o. 
229 Ld. a jelen értekezés I. rész 1.2. fejezetet 
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A fentiekben már kifejtettem, hogy gazdasági értelemben az ipari formatervezés a 

verseny egyik fontos eszköze. Amint arra Osman rámutat: "a sikeres formatervezés 

versenyelőnyt teremt, kedvezőbb értékesítési feltételek elérését teszi lehetővé, a piaci 

expanzió jelentős segítőjévé válhat – így szakszerű felhasználással igen hatékony eszköze 

lehet a gazdasági eredmények javításának.”230 

Osman arra is rámutat, hogy a modern környezetben "különösen nagy gazdasági 

jelentősége van annak, hogy a termékfejlesztés egyik legköltséghatékonyabb eszköze, ma 

még sokban kiaknázatlan aranytartaléka az ipari formatervezés. …. Különösen nagy előnye, 

hogy a külső megjelenés látványos megváltoztatásával úgy lehet megújítani a terméket, még 

ha annak egyéb funkciói többé-kevésbé változatlanok maradnak is, hogy a piac valóban újnak 

érzékeli és fogadja el azt. S ha a megváltoztatott küllem kedvezőbb, vagy akár csak szebb, 

divatosabb, vagy jobb ergonómiai tulajdonságokat teremt, akkor ez még csak nem is csalás, 

hanem valódi többlet hozzáadott érték! A termelők számára tehát az ipari formatervezés a 

nyereség növelésének egyik nagyon hatékony eszköze. Még arra is képes, hogy új keresletet 

teremtsen az amúgy már telített piacon.”231 

A fentiekben megjelenik az a nézetem szerint fontos szempont, hogy a funkció 

változtatása nélkül a külső megjelenés könnyebben megváltoztatható, amely a 

termékfejlesztés egyik fontos eleme. A forma, a külső kialakítás tehát a legtöbb esetben a 

funkció megváltoztatása nélkül változtatható.  

Ezen túlmenően Osman arra is rámutat, hogy a formatervezés a funkción túlmutat, sőt 

intellektuális alkotótevékenység. A formatervezés: „Egyértelműen alkotótevékenység, hiszen 

legbensőbb lényegéhez tartozik, hogy tárgyának, a termék küllemének kialakításában 

jelentősen túllépjen az egyszerű rutinmunkán, a tervezési közhelyeken, valamint a termék 

funkcióiból gyakorlatilag önmaguktól adódó alapmegoldásokon, s ezzel minőségi többletet 

teremtsen.”232 

Mindezt tágabb kontextusba helyezve Osman kifejti, hogy a kortárs formatervezés 

egyre inkább alkotó tevékenység, és egyre inkább háttérbe szorul a funkcionalitás: „A 

dekoráció ismét szilárdan megvetette a lábát a dizájn világában, a tervezők pedig ismét 

elképzelhetőnek tartják, hogy tisztán esztétikai okokból hozzanak létre formákat, ahelyett, 

hogy a funkcionalitással igyekeznének igazolni őket. … a mai tervezők jelentős részének a 

tárgy funkcionális szempontjai egyre mellékesebbek, s inkább a gondolati tartalmat tartják 

szem előtt. Meghatározó jelentőségű kérdésnek tekinthetjük, hogy ha a tervező a tárgy 

                                                             
230 OSMAN, 2010, 87. o. 
231 OSMAN, 2010, 73. o. 
232 OSMAN, 2010, 81. o.  
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funkcionális szempontjait mellékesként kezeli, akkor mi marad, s főként milyen hasznát veszi 

a felhasználó az ilyen alkotásnak? Kétségkívül tulajdonítható neki művészi érték – annál is 

inkább, mert ez mind kevésbé meghatározható fogalom.”233 

Összegezve, a jelen dolgozat témája szempontjából fontos a modern design-elmélet, 

ugyanis egyfelől rámutat arra, hogy egy termék külső kialakítása, design-ja a legtöbb esetben 

a funkció érintetlenül hagyása nélkül változtatható, másfelől pedig a modern designnak a 

legtöbb esetben a célja és a lényege, hogy a funkción túlmutató külső kialakítást hozzon létre, 

illetve a tervezők számára a funkció a legtöbb esetben egyre inkább mellékes.    

 

3. A térbeli védjegyek története 

 

A fentiekben tehát láttuk, hogy a termék-, és csomagolásforma a modern gazdasági, 

kulturális környezetben egyfelől egyre fontosabb szerepet tölt be, másfelől pedig láttuk, hogy 

ezek a megjelölések képesek a védjegyek gazdasági funkcióit (elsősorban: megkülönböztetés) 

betölteni. Ezen túlmenően a védjegyoltalom ezen kiterjesztését a vállalkozások igénye is 

motiválta.  

A védjegyjog története, különösen a lajstromozásra alkalmas megjelölések 

fejlődésének áttekintése alapján kitűnik, hogy a vállalkozások szükséglete hogyan alakult 

egyre újabb megkülönböztető lehetőségek iránt más vállalkozások árui és szolgáltatásai 

vonatkozásában, mivel a védjegyként oltalmazható megjelölések típusának fejlődését, 

bővülését egyéb szempontok mellett leginkább a vállalkozásoknak az áruik, szolgáltatásaik 

megkülönböztetésére vonatkozó igénye határozta meg.234  

 

3.1. Európai jogharmonizáció  

 

A közösségi védjegyjog harmonizálását első megvalósító Régi Irányelv a 

védjegyoltalomban részesíthető megjelölésekről az alábbiak szerint rendelkezett: 

Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó 

– beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, 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”235 

                                                             
233 OSMAN, 2010, 69-70. o.  
234 ZAPFE Kai: Die Ausgestaltung des Markenrechts in Deutschland seit 1847 unter besonderer 
Berücksichtigung des Markenbegriffs und der Markenkategorien, Logos Verlag, Berlin, 2002., 282. o.  
235 Irányelv 2. cikk 
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Az Irányelv tehát bizonyos típusú megjelölések felsorolása mellett nem korlátozta az 

oltalomképes megjelölések körét. A felsorolás tehát csak példálódzó jelegű, vagyis egyéb, fel 

nem sorolt típusú megjelölések is oltalomképesek lehetnek, ha az oltalmi feltételeknek eleget 

tesznek. Kiemelendő, hogy az Irányelv kifejezetten lehetővé teszi a térbeli megjelölések 

védjegykénti oltalmát, tehát az áru formájából, vagy csomagolásából álló megjelölések 

védjegyként történő lajstromozását. Az EU Bírósága egy előzetes döntésében külön meg is 

erősítette, hogy a termék csomagolása önállóan védjegyoltalom tárgya lehet.236  

A védjegyoltalomnak az Irányelvben a térbeli megjelölésekre történő bevezetését több 

tényező is indokolta.237  

Az első indok gyakorlati jellegű, és alapvetően a jogharmonizáció jellegéből ered: az 

Irányelv megalkotásakor az európai országok egy része már lehetővé tette ezt a típusú 

oltalmat, és tekintettel arra, hogy a közösségi harmonizáció alapvető metódusa a fölfelé, és 

nem a lefelé történő harmonizálás, ezért az a megoldás volt a kézenfekvő, hogy ezt az 

oltalmat egész Európában tegyék lehetővé, illetve kötelezővé. Ehhez közrejátszott nyilván az 

is, hogy azokban az európai, valamint további országokban (pl. az Egyesült Államokban), 

amelyekben a csomagolás, áruforma oltalom már bevezetésre került, ez a típusú oltalom nem 

járt elfogadhatatlan következménnyel. A Régi Irányelvnek a védjegyként oltalmazható 

megjelöléseket felsoroló rendelkezése számos tagállamban (különösen: Benelux országok, 

Spanyolország, Olaszország, Dánia) nem hozott lényegi változást, mivel ezen országok 

védjegyjoga a Régi Irányelv fent idézett rendelkezésével addig is összhangban volt. 

Ugyanakkor több tagállamban a Régi Irányelv a nemzeti jog jelentős megváltoztatását 

jelentette (pl. Egyesült Királyság, Németország, Görögország), különösen a térbeli védjegy 

oltalmának előírása és bevezetése miatt.238 

Fontos rámutatni arra, hogy az Irányelv megalkotását jelentős mértékben befolyásolta 

a Benelux védjegyjog239, különös tekintettel arra, hogy a Régi Irányelv előkészítésének 

idejében az Európai Közösségek talán legmodernebb védjegyjogával rendelkezett, elsősorban 

az olyan multinacionális cégek jelenlétének köszönhetően, mint az Unilever, az Akzo és a 

Philips. Továbbá, a Benelux védjegyjog egyébként szintén egy harmonizált, sőt 1971. január 

1-e óta három állam egyesített védjegyjoga, szupranacionális védjegyhatósággal és 

                                                             
236 A Bíróság C-218/01. sz. Henkel ügyben 2004. február 12-én hozott előzetes döntése 
237 Összefoglaló jelleggel ld. BURRELL, Robert – SMITH, Huw Beverly – COLEMAN, Allison: Three-dimensional 
Trade Marks: Should the Directive Be Reshaped, In.: Norma Dawson – Alison Firth (szerk:) Trade Marks 
Retrospective, University of London, 2000, 137. o., 140. o.   
238 ROSINI, James E. – ROCHE, Christopher C.: Trade Marks in Europe 1992 and Beyond, In E.I.P.R. [1991] 11 
404-412, 405. o. valamint 17-18. lábjegyzetek.  
239 GIELEN, 1992, 264. o.; valamint ANNAND, Ruth - NORMAN, Helen: Blackstone's Guide to the Trade Marks 
Act 1994, Blackstone Press Limited, London, 1994.84. o.  
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bírósággal. Ebben kontextusban kiemelendő, hogy a Benelux védjegyjog már a Régi Irányelv 

előtt lehetővé tette a térbeli védjegyek oltalmát.  

A második ok a fentiekben már kifejtettek240 szerint az a társadalmi-gazdasági változás 

volt, amely szerint a fogyasztók ténylegesen képesek a termékek meghatározott külső 

kialakítását, csomagolását meghatározott gyártókkal összefüggésbe hozni, továbbá a termék 

külső kialakításának, csomagolásának a fogyasztók számára a modern gazdasági életben 

kiemelkedő jelentősége van. Tény, hogy a térbeli formák védjegyfunkciója a megváltozott 

marketing- és fogyasztói szokásoknak köszönhetően egyre nagyobb szerephez jut.241 

Következésképpen a ténylegesen eredetazonosítóként működő termékformák, csomagolások 

védjegykénti oltalmát lehetővé kellett tenni, nemcsak a gyártók és a fogyasztóknak a 

megtévesztése elleni védelem okából, hanem a következetesség érdekében is, hiszen a joggal 

szemben általánosságban, így védjegyjoggal szemben is reális elvárás, hogy mindig a valós 

gazdasági viszonyokat tükrözze.242 

A harmadik ok szintén a valós társadalmi-gazdasági környezetre épül, amely szerint a 

védjegynek a tradicionális eredetazonosító és minőségjelző funkciója mellett egyre 

fontosabbá válik annak reklám és kereskedelmi szimbólumként való működése. A védjegyjog 

tehát nemcsak a fogyasztót védi az eredet, valamint a minőség tekintetében való 

megtévesztéstől, hanem önmagában a védjegy marketingerejét is, amely a termék 

reklámozásába eszközölt befektetéseket oltalmazza. A fentiekben már kifejtésre került, hogy a 

termékforma, valamint a csomagolás a márka részét képezi, a vállalkozások számára adott 

esetben fontos marketingeszköz, amely mögötti jelentős befektetéseket oltalmazni kívánják. 

Ezen utolsó gondolatból kiindulva nem alaptalan azt feltételezni, hogy a Régi 

Irányelvben a termékforma és a csomagolás oltalmának elismerését a vállalkozások által az 

oltalom elismerése érdekében kifejtett lobbitevékenysége243 is megalapozta. A korábbiakban 

bemutatása került a design, a termék és csomagolásforma döntő szerepe a modern gazdasági 

versenyhelyzetben, és erre a döntő versenyeszközre a védjegyoltalom biztosítása a 

vállalkozások számára gyakorlatilag a legkedvezőbb oltalmi formát jelenti, hiszen időben 

                                                             
240 Ld. a jelen értekezés II. rész 2. fejezete 
241 KUR, 1994., 177. o.  
242 Reform of Trade Mark Law, Cm 1203 (1990), paras 1,2, 18: „trade mark law should reflect the reality of the 
marketplace”. Idézi BURRELL – BEVERLY SMITH – COLEMAN, 2000., 141. o. 16. lábjegyzet 
243 Tény, hogy a védjegyjog fejlődésére erősen hat a gazdasági élet szereplőinek lobbi tevékenysége. Isaac külön 
felhívja a figyelmet arra, hogy a jogok terjedelmének meghatározása nagy részben politikai kérdés, amelyet 
pedig a lobbi érdekek erősen befolyásolnak (ISAAC 8-29). Drahos erősen kritizálja ezt a jelenséget, mivel így a 
jog lényegében a gazdasági lobbi érdekeknek megfelelően alakul, amely nem szükségszerűen esik egybe a 
közérdekkel.   
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potenciálisan korlátlan és az oltalom terjedelmében is a legszélesebb, mivel az 

összetéveszthetőség ellen is védelmet nyújt.244 

A harmonizációs Régi Irányelv elfogadását követően az egységes közösség védjegy 

1994-ben történő létrehozásakor nem volt kérdéses, hogy a térbeli megjelölések védjegyként 

történő oltalomképessége, ugyanakkor érdekes, hogy már az egységes közösségi védjegy 

létrehozására irányuló védjegyrendelet korai tervezeteiben245, többek között az 1964-ben 

elkészített és 1973-ban közzétett előtervezetében a védjegyformák felsorolásánál kifejezetten 

szerepelnek az áru vagy a csomagolás formájából álló megjelölések.246 Fontos tehát, hogy 

már az 1970-es évek végén, tehát még több, mint egy évtizeddel a Régi Irányelv elfogadása 

előtt a közösségi védjegyrendelet tervezetének bizottsági vitája során minden jelen lévő 

tagállami képviselő támogatta a térbeli védjegyek felsorolását az oltalomképes megjelölések 

között.247  

A Régi Irányelv elfogadását követően a sui generis közösségi védjegyrendszer 

megalkotása a Régi Irányelv rendelkezésein alapult. A közösségi védjegyről szóló Régi 

KVR248 tehát a Régi Irányelv rendelkezéseivel egyezően lehetővé teszi az áru, illetve a 

csomagolás formáját megjelenítő megjelölés védjegykénti lajstromozását, feltéve, hogy a 

megjelölés grafikailag ábrázolható és megkülönböztető képességgel rendelkezik.249 Ebből 

következően egy adott termék vagy csomagolás három-dimenziós formája alkothat védjegyet, 

amennyiben a grafikai ábrázolhatóság és a megkülönböztető képesség feltételei 

megvalósulnak, illetve nem állnak fenn vele szemben kizáró okok.250 A három-dimenziós 

védjegyek egyébként egyre népszerűbbek: a közösségi védjegyhivatalhoz251 1996 és 2001 

                                                             
244 Gyakorlatilag a védjegy (és a földrajzi árujelző, amely a világ jelentős részén védjegyoltalom –fajta) az 
egyetlen időben korlátlan szellemi tulajdonjog, hiszen a háromdimenziós tárgyak oltalmára szóba jöhető egyéb 
szellemi tulajdonjogok, jelesül a szabadalom, használati minta, valamint formatervezési minta, valamint a 
szerzői oltalma időben mind korlátozott. Továbbá, míg – ha az oltalmi tárgyak ütközését nézzük - a szabadalmi 
oltalom lényegében azonosság, a szerzői jog utánzás és jogosulatlan átdolgozás ellen, a formatervezési minta az 
azonos összbenyomás ellen véd, addig a védjegyoltalom mindezeknél tágabb oltalmi terjedelemmel rendelkezik: 
az összetéveszthetőség ellen véd, sőt adott esetben a jóhírű védjegyeket eltérő áruk tekintetében is védi. 
245 A rendelet végül 1994-ben került elfogadásra, a Tanács 1993. december 20-ai 40/94/EK rendelete a közösségi 
védjegyről (Régi KVR) 
246 Az előtervezet 8. szakasza.  
247 Ld. a közösségi védjegy munkabizottság 1978. szeptember 18-22. között tartott ülésének a rendelettervezet 5. 
cikkével kapcsolatos jegyzőkönyvét, 4. o.   
248 Régi KVR, időközben felváltotta a Tanács 2009. február 26-i 207/2009/EK rendelete a közösségi védjegyről 
(KVR) 
249 Rendelet 4. cikk, Irányelv 2. cikk 
250 Ld.: Philips v. Remington ügy 73. pont, illetve a Bíróság C-53/01, C-54/01 és C-55/01. sz. Linde AG, 
Winward Industries Inc. és Rado Uhren AG ügyekben 2003. április 8-án hozott ítélete, 38. pont  
251 Az ún. Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonisation in the Internal Market, rövidítve: 
OHIM). Az intézmény 2016. március 23. napjával hivatalosan az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
(European Union Intellectual Property Office, rövidítve: EUIPO) elnevezést kapta.  
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között 2169 ilyen jellegű bejelentés érkezett, amiből 648-at jegyeztek be közösségi 

védjegyként.252 

  

3.2. Egyesült Királyság 

 

Az Egyesült Királyságban az első védjegytörvény 1875-ben született meg, azonban 

igen erősen korlátozta azon megjelölések körét, amelyek védjegyoltalomban részesülhettek 

(név, aláírás, megkülönböztető ábra, címke, szó vagy szókombináció).253 Ez a megközelítés, 

tehát a védjegyoltalom lehetséges tárgyainak kimerítő felsorolása a későbbi 

védjegytörvényekben254 is változatlan volt, és lényegében egészen az 1994-es védjegytörvény 

megalkotásáig így maradt, jóllehet a későbbi törvények, jogalkotás, valamint részben a bírói 

joggyakorlat folyamatosan tágította azt a kört, hogy mi képezheti védjegyoltalom tárgyát.  

Az árura, vagy annak csomagolására vonatkozó megjelölések nem estek a védjegyként 

oltalmazható megjelölések kimerítő felsorolásába, és ennek megfelelően ezeket a 

megjelöléseket egészen 1994-ig nem lehetett az Egyesült Királyságban védjegyként 

lajstromozni.255 Érdekes, hogy a színvédjegyet a bírói gyakorlat az oltalom tárgyainak 

kimerítő felsorolásában történő kifejezett említés hiányában is beleértette 1994 előtt a 

lajstromozható megjelölések körébe, a térbeli védjegyeket azonban nem.256  

Az, hogy a színekkel ellentétben a térbeli védjegyek oltalmának a bírói gyakorlat 

ellenállt, feltehetőleg a szabad verseny erőteljes védelméből fakadt257, valamint azt 

feltehetőleg indokolta a szabad formakincs kontrollálhatatlan elszegényítése és a lehetséges 

konfliktusok a szabadalmi és mintaoltalmi joggal.258  

A térbeli védjegyekkel kapcsolatos 1994-ig uralkodó brit bírói megközelítést jól 

illusztrálja a Coca-Cola üvegre tett védjegybejelentés ügye, amelyben az amúgy erős 

megkülönböztető képességgel rendelkező, és az Egyesült Államokban már az 1960-as 

években az elsődleges lajstromba bejegyzett védjegy bejelentését a brit bíróságok 1986-ban 

elutasították. Az indok: „az üveg egy tartály és nem védjegy”,259 valamint „a bejelentés egy 

                                                             
252 Ld. Dr. VÖLKER, Stefan: Registering new forms of Community Trademark, Trademark World, November 
2002. 
253 Trade Mark Registration Act 1875, 10. szakasz 
254 Trade Marks Act 1905, Trade Marks Act 1919, Trade Marks Act 1938 
255 Az 1938-as brit védjegytörvény azt lehetővé tette, hogy háromdimenziós tárgyak kétdimenziós vonalas 
ábrázolása védjegyoltalom alatt álljon, ez azonban az oltalmi kört erősen leszűkítette. Ld. ISAAC, 2000., 3-32.  
256 Az 1905-ös brit védjegytörvény az oltalom tárgyainak felsorolásánál ötödik elemként egy meglehetősen 
szabadon értelmezhető gumiszabályt vezetett be, amely szerint védjegyként volt oltalmazható „minden más 
megkülönböztető védjegy”. 
257 ANNAND, 2000., 124. o.  
258 WINKEL, 11. o.  
259 Idézi: ANNAND, 2000., 124. o.  
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újabb kísérlet arra, hogy a szellemi tulajdon határait tágítsák, és hogy egy oltalmat nyújtó 

jogot monopólium forrásává alakítsák”.260 

A térbeli védjegyekkel kapcsolatos egyértelműen elutasító bírói joggyakorlatot tehát 

végül a jogalkotás írta felül. Az Egyesült Királyságban a térbeli megjelölések védjegyként 

történő lajstromozásának törvényi lehetőségét az 1994-es védjegytörvény vezette be, amely a 

Régi Irányelv előírásainak megfelelően a védjegyként oltalmazható megjelöléseket 

általánosan határozta meg, valamint kifejezetten lehetővé tette a termék formájának, valamint 

csomagolásának lajstromozását. Ez a gyökeres jogi fordulat a térbeli megjelölések 

bejelentésnek dömpingjét indította el az Egyesült Királyságban,261 amelyből az első volt, és 

végül sikeresen védjegyoltalmat nyert a Coca-Cola üveg.262  

Érdemes felidézni, hogy a törvény előkészítését szolgáló fehér könyv a 

jogharmonizáció nyilvánvaló és kötelező követelménye mellett azzal indokolta a 

védjegyoltalomnak a térbeli védjegyekre történő kiterjesztését, hogy egyes formákat a 

fogyasztók már felismernek, mint az áru eredetét azonosító megjelölést, más szóval a 

megkülönböztető, eredetazonosító formáknak védjegyoltalomban történő részesítése nem 

keletkeztetne monopolhelyzetet, hanem pusztán elismerné a de facto monopolhelyzetet, amely 

már létezik.263  

Végül, megemlítendő, hogy az áru és a csomagolás formája 1994 előtt kizárólag a 

„passing-off”, azaz a jellegbitorlás jogintézéménye útján  kaphatott védelmet.264 A peres úton 

történő jogérvényesítéshez azonban ezekben a perekben további és adott esetben csak 

nehézségek árán bizonyítható feltételek, mint például a hírnév és a megtévesztés igazolása 

voltak szükségesek. A védjegyoltalom előnye ezzel szemben, hogy a lajstromozás leveszi a 

terhet a jogosultak válláról ezen többletfeltételek bizonyítása tekintetében, jelenősen 

megkönnyítve ezzel a jogérvényesítést. 

 

3.3. Németország  

 

A német jogban a térbeli védjegyek oltalmának tételes jogi alapját szintén az 1994-ös 

védjegytörvény teremtette meg, amely a Régi Irányelv követelményeinek a végrehajtását 

célozta. Az 1994-es védjegytörvény a Régi Irányelvnek megfelelően ún. nyitott 

                                                             
260 Idézi: PICKERING, 1998., 6. o.  
261 A védjegytörvény hatályba lépése - 1994. október 31- és a 1996 februárja között 636 olyan védjegybejelentést 
tettek olyan megjelölésekre, amelyet a korábbi jog alapján nem lehetett oltalmazni, és ebből 529 olyan volt, 
amely háromdimenziós elemet is tartalmazott. Ld. PICKERING, 1998., 6. o. 42. lábjegyzet.   
262 Lajstromszám: 20005448 
263 Idézi ISAAC, 2000., 3-34 
264 WINKEL, 10. o.  
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védjegyfogalmat alkotott meg, amelynek alapján védjegyként oltalmazható minden olyan 

megjelölés, amely megkülönböztető képességgel rendelkezik; valamint az 1994-es törvény – 

szintén a Régi Irányelvnek megfelelően – példálódzóan felsorolja az oltalomképes 

megjelöléseket, amelyek között a térbeli védjegyek is szerepelnek.   

A korábbi német védjegytörvények soha nem tartalmaztak a fentiek szerint nyitott 

védjegyfogalmat, hanem felsorolták az oltalomképes megjelöléseket: az 1874-es 

védjegytörvény lényegében csak ábrás védjegyek oltalmát tette lehetővé, az 1894-es törvény 

pedig az oltalmat kiterjesztette szavakra is (de nem számokra és betűkre). Ez az oltalmi kör 

egészen 1994-ig lényegében azonos volt,265 és nem tette lehetővé a térbeli védjegyek 

lajstromozását. Más szóval, a német jogi szabályozás és joggyakorlat közel 100 esztendőn 

keresztül síkbeli alakzatokra korlátozta a védjegyként lajstromozható megjelöléseket. 

Összegezve, az 1994-es védjegytörvényig a német védjegyjogi gyakorlat a védjegy 

síkbeliségét oltalmi feltételként írta elő, amelyből eredően a harmadik dimenziót igényelt 

megjelölésektől a védjegyoltalmat megtagadta.266 1994-et követően természetesen számos 

térbeli megjelölés került védjegyként lajstromozásra Németországban.267 

Az Egyesült Királysághoz hasonlóan a német bírói gyakorlat ún. „Ausstattungschutz” 

címén már 1994 előtt oltalomban részesített peres ügyekben háromdimenziós alakzatokat, 

amelyek a fogyasztók szemében megfelelő megkülönböztető képességgel bírtak. Példaként 

említendő, hogy a német bíróságok már 1942-ben megtiltották egy aranybronz színű 

likőrösüveg utánzását, tekintettel arra, hogy az üveg a fogyasztók számára eredetazonosítási 

funkcióval bírt.268 Ez a gyakorlat azonban a brit joggyakorlathoz hasonlóan a bírósági 

bitorlási ügyekre vonatkozott, a védjegylajstromba azonban a térbeli megjelöléseket nem 

lehetett felvenni.  

 

3.4. Benelux államok  

 

Belgiumban – Franciaországhoz hasonlóan - a térbeli védjegyek tradicionálisan már az 

európai jogharmonizáció előtt elismerésre kerültek.269 Hollandiában a térbeli védjegyek 

oltalmát az 1971-ben hatályba lépett egységes Benelux védjegytörvény teremtette meg.  

                                                             
265 ZAPFE, 2002., 282. o.  
266 WINKEL, 9. o.  
267 A német gyakorlathoz ld. pl. GRABRUCKER, Marianne: Aktuelle Rechtsprechung zu den Warenformmarken, 
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, München, Januar 2005, 1-12. o. 
268 Dr. KUR, Anette: Formalschutz dreidimensionaler Marken - neue Aufgaben für die Markenabteilung des 
Deutschen Patentamts, In: 100 jahre Marken- Amt, Wila Verlag, München, 1994., 175-196. o., 176. o.  
269 WINKEL, 9. o.  
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Az egységes Benelux védjegytörvény kifejezetten nevesítette az áru formáját és a 

csomagolást, mint a védjegyoltalom lehetséges tárgyait. A törvény egyúttal specifikus kizáró 

okokat forgalmazott meg a térbeli védjegyek oltalmával szemben, így az áru jellegéből adódó, 

az áru lényegi értékét befolyásoló, valamint az ipar területén hatást gyakoroló forma nem 

lehetett védjegyoltalom tárgya. A legutóbbi kizáró ok mögött az a megfontolás húzódik, hogy 

amennyiben egy meghatározott termékre szabadalmi oltalom nem nyerhető el, úgy az árura ne 

lehessen időben korlátlan kizárólagos oltalmat szerezni.270  

A Benelux rendszerben már az 1980-as években elején oltalom alatt álltak például az 

alábbi térbeli megjelölések: a Coca-Cola üveg, a Mercedes és a Rolls Royce hűtőrácsa, a 

Philips borotva háromfejes kialakítása, illetve a „Volkswagen bogár” formája.271 

 

 

3.5. Magyarország 

 

A védjegyfajták tekintetében a jogszabályi előírások Magyarországon szintén jelentős 

fejlődésen mentek keresztül.  

Az első magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban csak jelvények (jegyek, 

vignetták és effélék) tehát gyakorlatilag ábrák részesülhettek. A szóvédjegyek oltalmát csak 

az első védjegyjogi novella,272 a pusztán szám, illetve betű védjegyek oltalmát pedig csak az 

1913. évi XII. tc.273 teremtette meg.  

Következésképpen, a lajstromozható és ezáltal a tulajdonosának kizárólagos használati 

jogot biztosító védjegynek különböző megjelenési formái lehettek már a háború előtti 

védjegyjogban is: ábra, szó, betű, számvédjegy, sőt ezeknek a kombinációja is. Ezen 

túlmenően azonban már a harmincas években igényként merült fel az ún. tartályvédjegy, vagy 

három-dimenziós védjegyek lajstromozhatósága. A magyar gyakorlat ezen időben elutasítólag 

viszonyult ezen megjelölések lajstromozhatóságához.274 Amint Beck Salamon kifejtette: 

„Különálló helyzetet foglal el az u.n. tartályvédjegy kérdése vagy amint az irodalomban 

említeni szokták a három dimensiójú védjegy. A kontinentális jogi felfogás nem tudott 

megbarátkozni a három dimensiójú védjeggyel. A Reichsgericht is ellene foglalt állást….A 

magyar felfogás ugyancsak elveti a tartályvédjegy megengedhetőségét. Ami a magyar 

álláspontot illeti, a kereskedelmi minisztérium gyakorlata mereven ragaszkodik ahhoz az 

                                                             
270 MAK, W. – MOLIJN, H.: Introduction to Trade Mark Law in the Benelux, Kluwer-Fenedex, 1982., 15. o. 
271 ld. MAK – MOLIJN, 1982., 15. o.  
272 1895. évi LXI. tc., 1. §  
273 1913. évi XII. tc. 3. §  
274 Ld. pl. a kereskedelmi minisztérium 722/1931 sz. határozatát 
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állásponthoz, hogy a magyar védjegyjog szinte fogalmilag kizárja a tartályvédjegynek 

védjegyként való elismerését.”275 Beck csatlakozik Dr. Schuster Rudolf de lege ferenda vallott 

azon álláspontjához, hogy a tartályvédjegy a belföldi jog szempontjából is elismerendő volna. 

Beck álláspontja szerint „A mai elutasító állásponthoz való ragaszkodást semminemű jogi 

vagy rendszerbeli indok kényszerítővé nem teszi és a védjegyjog alapvető megbolygatása 

nélkül a tartályvédjegy a magyar védjegyjog intézményei közé beiktatható.” 276 Beck ezen 

álláspontját elsősorban az alábbiakkal indokolja: a szóvédjegy is zökkenőmentesen 

beilleszkedett a védjegyjog rendszerébe, valamint az, hogy a külföldiekkel való egyenlő 

elbánás egyenesen szükségszerűvé teszi a tartályvédjegy belföldi védjegyként való 

elismerését, és végül az, hogy az osztrák gyakorlat tételes jogi rendelkezés hiányában is 

elismerte a tartályvédjegyek oltalomképességét.277 

A térbeli védjegyek oltalmát Magyarországon is először a peres joggyakorlat tette 

lehetővé, amelynek indoka az volt, hogy a korszerű csomagolások alkalmasak lehettek az 

egyéb jelzésfajtákhoz hasonlóan arra, hogy az áruforgalomban megkülönböztető szerepet 

töltsenek be.278 

A védjegyként lajstromozható megjelölések körébe a magyar jogalkotó a térbeli 

megjelöléseket az 1969. évi védjegytörvényben279 vezette be. 

  

3.6. Amerikai Egyesült Államok  

 

Az Amerikai Egyesült Államokban a térbeli védjegyek oltalmi képességének 

elismerése a joggyakorlaton keresztül valósul meg az 1950-es évek végén és az 1960-as 

években.280 

Az Amerikai Egyesült Államokban - hasonlóan az európai jogokhoz - eredetileg az 

oltalom szavakra és kétdimenziós ábrákra vonatkozott, idővel azonban a védjegyoltalom 

tárgyának köre kibővült a tartállyal,281 vagy más szóval a védjegyek csomagolásával, amiben 

az árut tárolták, valamint a termék formájával. Az oltalom tárgyának ily módon való 

kibővülése tükrözte azt a felismerést, hogy a fogyasztók képessé váltak arra, hogy a 

termékeket a csomagolásuk alapján azonosítsák és különböztessék meg, pl. a Coca-Colát 

                                                             
275 BECK, 1934, 22-23. o. 
276 BECK, 1934, 22. o.  
277 A bekezdés forrása: BECK, 1934, 23-24. o.   
278 BOGNÁRNÉ, 1969., 33. o.  
279 Az 1969. évi IX. törvény a védjegyről, a végrehajtására kiadott 2/1970. (VII. 1.) OMFB-IM együttes 
rendelettel és a 4/1970. (VII. 1.) IM rendelettel egységes szerkezetben 
280 WINKEL 9. o.  
281 Érdekes megjegyezni, hogy a tartály kifejezést használta a II. világháború előtti magyar jogirodalom is a 
termék csomagolását oltalmazó védjegyekre.  
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nemcsak a szó alapján, hanem a speciális formájú üveg alapján is felismerték,282 szinte a 

fogyasztók száz százaléka. Ennek keretében érdemes megemlíteni, hogy a Coca-Cola üveget 

kifejezetten úgy tervezték, hogy a sötétben is, tehát kizárólag tapintás alapján is 

megkülönböztethető legyen.283 

Az első tartály, amit az Egyesült Államokban az elsődleges lajstromba bejegyeztek a 

Haig cég whisky üvege volt 1958-ban.284 

A bejelentést a szabadalmi hatóság első körben elutasította, mivel álláspontja szerint a 

bejelentett megjelölés nem rendelkezett megkülönböztető képességgel. A bejelentő 

fellebbezésében hivatkozott arra, hogy a forma speciális, egyedi és eredeti kialakítású 

(háromszög alakú, megnyújtott formájú, bemélyedéssel mindhárom oldalon), amelyet a 

fogyasztók felismernek, és annak alapján vásárolják, illetve rendelik meg a terméket, sőt a 

kereskedők is a forma alapján azonosítják azt, különös tekintettel arra is, hogy az üvegformát 

1901 óta használja a bejelentő az Amerikai Egyesült Államokban. A bíróság mindenekelőtt 

kifejtette, hogy nem az az alapvető kérdés, hogy a tartályok lajstromozhatóak-e az elsődleges 

lajstromban vagy sem, hanem, hogy az ehhez szükséges oltalmi feltételt az oltalmazni kért 

megjelölés kielégíti-e vagy sem, tehát, hogy a megjelölés védjegy-e, vagyis olyan szimbólum 

vagy ábra, amely azonosítja a bejelentő áruját, és megkülönbözteti azt más vállalkozások 

áruitól. A bíróság szerint ez ténykérdés és nem jogkérdés. Ezt követően a bíróság a bejelentő 

által előterjesztett érvelés és bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 

bejelentő által oltalmazni kért megjelölés ténylegesen védjegyként funkcionál, és ezért a 

megjelölésnek az elsődleges lajstromban védjegyként történő lajstromozását rendelte el.285  

A Coca-Cola üveg formájának kifejlesztését a cég 1913-ban kezdte meg, amelyet 

követően azt aktívan használt és reklámozott. Az üveg konkrét kialakítását kifejezetten a 

tetszetősség és az azonosíthatóság érdekében alakították ki.286 A speciális designra, annak 

megkülönböztető képességére, valamint az aktív marketingtevékenységre alapítottan a Coca-

Cola cég bizonyítani tudta, hogy az üveg formája ténylegesen védjegyként funkcionál, így 

1960-ban elérte azt, hogy azt az elsődleges lajstromban védjegyként regisztrálják287 (a 

második tartály volt, amit az elsődleges lajstromba bejegyeztek). 

                                                             
282 DINWOODIE, 2004., 494. o.  
283 WINKEL 2. o. 1. lábjegyzet 
284 Ex parte Haig & Haig Ltd. – 1958 118 USPQ 229, idézi: LEBLANC, Robert E.: Trademark and Unfair 
Competition Cases and Materials, Lerner Law Book Co., Inc., 1966., 136-138. o.;  Ld. még DRESCHER, Thomas 
D.: The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth, In: Trademark 
Reporter 1992., Vol. 82. 301-340- o., 336. o.   
285 Lajstromozva: 1958 december 2-án, lajstromszám: 670,723. 
286 Az üveg formája sötétben, tapintás alapján is egyértelműen felismerhető volt. DRESCHER, 1992., 336. o.  
287 Lajstromszám: 696,147 
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A Haig cég whiskys üvegét és a Coca-Cola védjegyet számos tartályvédjegy követte 

az elsődleges lajstromban, például a McIlheny cég fűszertartó üvege 1966-ban.288 A Lanham 

Act alapján az termékformáknak védjegyként történő lajstromozása 1964 óta megengedett, a 

Re Minnesota Mining & Manufacturing Co. ügy óta.289  

Végül, az áruformák valamint csomagolások védelme az Egyesült Államokban a 

bitorlási ügyekben is elismerésre került. Hagyományosan az Egyesült Államokban a trade 

dress bitorlási ügyek címkézéssel, vagy termékcsomagolással voltak kapcsolatosak, később 

terjedt ki a trade dress védelem a termék formájára.290 Az elmúlt évtizedekben a bíróságok 

trade dress-ként a számos különféle termék külső kialakítását, designját oltalomban 

részesítették a sportautóktól kezdve a bútorokon át a divat kiegészítőkig és konyhai 

felszerelésig. Sőt a tendencia egyre erősödött, a termékdesign védelme a védjegyjog alatt lett 

a leggyakoribb, különösen azért, mert az első látásra megfelelőbbnek tűnő oltalmi formák, a 

formatervezési minta és a szerzői jog alatt a termékdesign nem kapott megfelelő oltalmat.291  

 

3.7. Összegzés  

 

A fentiek alapján tehát látható, hogy a gazdasági élet szereplői már a huszadik század 

első felében is próbálták a termék formájára, vagy csomagolására (tartályára) oltalmat 

szerezni.  

Általános jelenség a fentiekben vizsgált országokban, hogy a védjegyként 

oltalmazható megjelölések köre folyamatos bővülést mutatott a XX. században azzal, hogy 

kezdetben csak ábrák, szavak voltak oltalmazhatóak. 

A térbeli védjegyek jogi oltalmának elismerése a huszadik században folyamatosan 

alakult ki, hol előbb, hol később. Az angolszász országokban természetes, hogy a fejlődés 

inkább bírói jog útján történt, elsősorban a bitorlási ügyekben. Továbbá, a térbeli védjegyek 

védjegyként történő lajstromozhatósága hamarabb elismerésre került az USÁ-ban, mint 

például az Egyesült Királyságban, utóbbiban csak az 1994-es védjegytörvény - tehát végül 

jogalkotás- útján.  

A bírói gyakorlatban történő elismerésnek lényegében mindig az volt az oka, hogy 

egyes konkrét esetekben a bejelentők bizonyítani tudták, hogy a csomagolás, illetve az 

áruforma az egyedi külső kialakítás (egyedi design), valamint a hosszantartó és intenzív 

                                                             
288 Lajstromozva: 1966. május 15-én, lajstromszám: 805,671. 
289 ANNAND – NORMAN, 85. o.  
290 KANE, Siegrun D.: Trademark Law: A Practicioner’s Guide (4. kiadás), Practicing Law Institue, New York 
City, 2006. § 2. 11.1 
291 DINWOODIE, 2004., 494. o.  
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használat révén megkülönböztető képességgel rendelkezik, illetve a fogyasztók a 

csomagolásról, áruformáról ténylegesen azonosítják az árut, annak származását.  

Az Európai Unióban a Régi Irányelv kötelező jelleggel elismerte a térbeli 

megjelölések védjegyként történő oltalmát és lajstromozhatóságát, és számos EU tagállamban 

(pl. Egyesült Királyság, Németország) a Régi Irányelv átültetésével került bevezetésre a 

térbeli megjelölések védjegyként történő lajstromozhatósága. Az egységes jog mellett az EU 

bíróságának joggyakorlata alakította és alakítja majd a tagállamok gyakorlatát, a nemzeti 

gyakorlat csak annyiban tartható fenn, amennyiben azt az egységes európai keretek lehetővé 

teszik. Amint az a későbbiekben bemutatásra kerül (ld. a jogi szabályozást és joggyakorlatot 

bemutató III. részt), az EU Bírósága komoly és kiterjedt gyakorlatot alakított ki a térbeli 

védjegyekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a korábbi megközelítések bizonyos mértékig 

befolyásolják, és fogják majd befolyásolni a nemzeti joggyakorlatot, például az angol 

visszafogott gyakorlat éreztetette hatását az EU Bíróságának a térbeli védjegyekkel 

kapcsolatos első előzetes döntésében, a Philips v Remington ügyben. 

 

4. A térbeli megjelölések speciális közgazdasági elmélete: a funkcionalitás 

 

Landes és Posner közgazdasági modelljében292 a funkcionalitás (functionality) a 

generikusság párhuzamos fogalma, a generikusságnak megfelelő fogalom a védjegyként 

használt designelemekkel, más szóval a térbeli megjelölésekkel kapcsolatban. Ennek 

megfelelően a funkcionális jellemző nem részesíthető védjegyoltalomban, illetve a 

védjegyoltalom alatt álló jellemző elveszíti az oltalmat akkor, amikor funkcionálissá válik.  

A funkcionalitás fogalmának pontos közgazdasági értelem adható. A nem-funkcionális 

jellemző, tehát amelyik védjegyoltalom alá helyezhető, olyan jellemző, amelynek vannak 

tökéletes (vagy majdnem tökéletes) helyettesítői. Ebben az esetben ugyanis az adott jellemző 

tekintetében a kizárólagos jog megszerzése nem vezet holtteher veszteséghez. Amennyiben az 

adott jellemzőnek nincsenek jó helyettesíthetői, vagy azért mert a termék az adott jellemző 

nélkül kevesebbet ér, vagy azért mert a terméket általa olcsóbb gyártani, úgy a 

védjegyoltalmat meg kell tagadni. Ezek a jellemzők időben korlátozott időtartamig oltalom 

alatt álló használati mintaként vagy mintaoltalomként vagy szabadalomként részesülhetnek 

oltalomban, a funkcionális jellemzőre az időben potenciálisan korlátlan védjegyoltalom 

megadása azonban az időben korlátozott hatályú jogok  megkerülését is jelentené.  

                                                             
292 LANDES – POSNER, 2003. és LANDES – POSNER, 1987. 
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Landes és Posner elválasztja a „hasznos funkcionalitást” (utilitárius funkcionalitást) és 

az „esztétikai funkcionalitást”. Az előbbi a gyakorlati, egyszerű, dísztelen jellemzőkkel írható 

le. Ugyanakkor fontos, hogy amennyiben egy jellemző a terméket pusztán csak tetszetősebbé 

teszi, úgy még mindig funkcionálisnak minősülhet, és a védjegyoltalom ebben az esetben is 

megtagadásra kerülhet bizonyos esetekben (esztétikai funkcionalitás). A hasznosság 

közgazdasági értelemben mindent felölel, ami a terméket a fogyasztó számára értékesebbé 

teszi. De ugyanakkor mivel a termék gyártója nem fogja szándékosan csúnyábbá tenni a 

terméket, ezért minden olyan design elemet, amit védjegyeztetni próbál, legalábbis részben a 

tetszetősség érdekében alakít ki. Ezért a bíróságoknak az a nehéz feladata, hogy a kibontsák, 

elválasszák a csupán esztétikai (csak díszítő) hatásait a design jellemzőknek azoktól a design 

jellemzőktől, amelyek inkább a termék tulajdonságai, mintsem a márka tulajdonságai.  

A hasznos funkcionalitás esetében az előállítás költségébe a termék védjegyként 

oltalmazni kért fizikai jellemzői is beletartoznak. Amennyiben ehhez a jellemzőhöz a 

versenytárs a védjegyoltalom miatt nem férhet hozzá, úgy a termék előállítási költsége nála 

növekedni fog, amely a termelést csökkenti és holtteherveszteséget idéz elő. A termék 

funkcionális jellemzőkre (mind hasznos, mind esztétikai) védjegyoltalom útján kizárólagos 

jogok megadása közgazdasági értelemben tehát ugyanazokkal a hatásokkal jár formák, színek 

vonatkozásában, mint a megkülönböztető képesség nlküli megjelölésekre a védjegyoltalom 

megadása a szavak vonatkozásában.  

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a védjegy nem minősül funkcionálisnak csak 

azért, mert a terméket tetszetősebbé, attraktívabbá teszi. Az attraktívabb védjegy a terméket a 

fogyasztók szemében jobb minőségűvé teszi, amely terméknek az előállítása is drágább. 

Mivel a tetszetősebb védjeggyel ellátott terméket drágább előállítani, a vállalkozás csak akkor 

fog ebbe a védjegybe befektetni, ha képes a termékért magasabb árat elkérni. Ebben az 

esetben azonban a hasznos funkcionalitással ellentétben a versenytárs vállalkozások nem 

kerülnek költséghátrányba, mivel az esztétikai esetben a védjeggyel ellátott termék egy 

egységének előállítási költsége kizárólag a vállalkozásnak a védjegyet tetszetősebbé tévő 

befektetéseitől függ. Más szóval az, hogy a vállalkozás jogosult megakadályozni másokat 

abban, hogy a tetszetős, attraktív védjegyét másolják, mind a kibocsátást, mind a minőséget 

növeli, valamint nem csökkenti a kibocsátást a versenytársak költségeinek emelése útján, mint 

a hasznos funkcionalitás esetében.  

Az esztétikai jellemzőkkel kapcsolatban probléma csak akkor merül fel, ha az 

esztétikai jellemző a fogyasztók tudatában a termék jellemzőjévé válik, amely azt 

eredményezi, hogy az adott jellemzővel rendelkező egy egységnyi termék előállításához a 
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versenytársnak további költségeket kellene befektetni, ugyanúgy, mint a hasznos 

funkcionalitás esetében.  

Landes és Posner megjegyzi, hogy ugyan a kisajátítás még mindig szükséges lehet a 

tetszetős termékdesign megalkotásához szükséges költségek megtérüléséhez (reinbursement), 

ugyanakkor a kisajátításnak nem feltétlenül kell a védjegyoltalom formáját öltenie. A 

formatervezési mintaoltalom megadása előnyben részesíthető lehet azzal szemben, hogy a 

bíróságok a védjegyoltalommal kapcsolatban mérlegelni próbálják a design pozitív hatásait az 

eladó márkájának tetszetősségével kapcsolatban azzal a más eladók azon képességére 

vonatkozó negatív hatásával szemben, hogy versenyezzenek vele. Landes és Posner szerint a 

formatervezési mintákat úgy lehet érteni, mint a trade dress védjegyjog révén történő oltalma 

által keletkezett problémákra adott választ.293 .  

Dogan és Lemley rámutat arra, hogy a keresési költségek csökkentésével kapcsolatos 

elmélet fontos közgazdasági indoka a védjegyoltalomnak, de az ebből eredő fogalmak 

(generikusság, funkcionalitás) ugyanolyan fontosak a védjegyjogból eredő jogok 

meghatározásának és korlátjainak tekintetében.294  

Amikor egy szó vagy egy termékjellemző nem informálja a fogyasztókat az eredetről, 

úgy ezen szó vagy termékforma jogi oltalma nem csökkentené a keresési költségeket, és ezért 

az oltalmat meg kell tőlük tagadni.295 

Továbbá, a védjegyjog alapvetően a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó piaci 

információs hibák kiküszöbölését célozza. Ez az alapvető indoka annak, hogy a védjegyjog a 

termék kialakításra vonakodik oltalmat adni. Ebben az esetben ugyanis a termékforma 

nemcsak információ, hanem maga a termék is, és az oltalom megadása a védjegyjogosult 

részére nemcsak a keresési információ felett ad hatalmat, hanem a termék belső lényegi 

tulajdonságai felett. Következésképen, a termékforma csak akkor jogosult védjegyoltalomra, 

ha a megkülönböztető erővel rendelkező márkaként fogják fel a fogyasztók, de még ebben az 

esetben sem szerezhető oltalom azon funkcionális jellemzőkre, amelyek érdemben 

csökkentenék a versenyt az adott termékpiacon.296  

A funkcionalitás termékkonfigurációra és esetenként a termékcsomagolásra 

alkalmazandó, szemben a generikussággal, amely szavakra alkalmazandó. A funkcionalitás 

jellemzőkre kizárólagos jog megtagadása tehát összhangban van a keresési költség elmélettel.   

A funkcionalitás alapján nem szerezhető védjegyoltalom azon jellemzőre, amely a „a 

termék használatához vagy céljához elengedhetetlen vagy ha a termék költségét vagy 

                                                             
293 LANDES – POSNER, 2003., 423. o.  
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minőségét befolyásolja.”297 Ez lehet mind műszaki, mind pedig esztétikai funkcionalitás. Az 

esztétikai funkcionalitás az a jellemző, amely a terméket kívánatosabbá teszi, nem azért, mert 

az a termék reputációjával kapcsolatos, hanem mert az belsőleg, valóan attraktív. A probléma 

onnan ered, hogy a funkcionális jellemző, az esztétikai tetszetősség és az eredetjelölésre 

vonatkozó információ ugyanazon termékben adott esetben összekapcsolódik.298 Ebben az 

esetben viszont a funkcionalitás doktrína szigorú alkalmazása inkább növeli, mint csökkenti a 

keresési költségeket.  

 

5. A térbeli megjelölések védjegyoltalmának speciális problémái 

 

5.1. A szellemi tulajdon rendszerével kapcsolatos problémák  

 

Dinwoodie a védjegyoltalom tárgyának a csomagolásra, termékformára történő 

kiterjesztésével kapcsolatban három alapvetően jogelméleti problémát azonosított a 

védjegyjog és az egyéb szellemi tulajdonjogok összefüggésében.299  

Elsőként, a termékformának, termékdesignnak a védjegyként történő oltalma némileg 

felborítja a tradicionális szellemi alkotási paradigmát, amely szerint a művészeti tevékenység 

szerzői jogi, a feltalálói tevékenység szabadalmi, míg az eredetazonosítási jelzések 

védjegyoltalomban részesülhetnek. A termékdesign ugyanis egyszerre lehet művészeti 

alkotás, feltalálói alkotás, valamint – amint az utóbbi évtizedek tendenciái mutatják – 

eredetazonosító is (pl. a Ferrari autó speciális külső formája, kialakítása). A védjegyjog 

értelemszerűen csak abban a terjedelemben tud a komplex termékdesignnal megfelelően 

foglalkozni, amennyiben ez az utolsó, az eredetazonosítási funkciót érinti. Ugyanakkor ennek 

az lesz a kockázata, hogy a művészeti alkotásként és feltalálói tevékenységként is megjelenő 

terméket szabályozza, míg ez a két aspektus két másik szellemi alkotás területére tartozik 

(szerzői jog és szabadalmi jog). Ehhez hozzátehetjük azt az elméleti problémát is, hogy a 

védjegyoltalomnak az áru formájára, vagy akár a csomagolására történő megadása azt a 

hagyományos paradigmát is felborította, hogy a védjegy árujelző, és nem azonos az áruval 

magával. 

Másodsorban, a tradicionális oltalmi körön történő túlterjeszkedés azzal a veszéllyel 

járhat, hogy megzavarja az egyes szellemi alkotásokra vonatkozó jogokban felállított kényes 

versenyegyensúlyt. Ez alatt különösen az értendő, hogy a szabadalmi és a szerzői jogi 
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törvények számos részletes szabályt és korlátot tartalmaznak az érintett felek – jelesül a 

szerzők és feltalálók az egyik oldalon, míg a felhasználók és a későbbi alkotók a másik 

oldalon - közötti optimális érdekegyensúly megteremtése érdekében. A védjegyjognak 

azonban Dinwoodie szerint még nem volt arra lehetősége eddig, hogy a kényes egyensúly 

ezen kérdésére az adekvát válaszokat megadja, illetve a joggyakorlatból az látszik 

kirajzolódni, hogy a gyakorlat a mai napig küzd a térbeli megjelölések védjegyoltalmával 

kapcsolatos kérdések adekvát megválaszolásával, amely adott esetben következetlen vagy 

éppen, hogy indokolatlanul sablonos joggyakorlathoz vezet, amelynek részleteit a jelen 

értekezés III. részében mutatom be. Továbbá, míg az összes többi szellemi alkotás 

(szabadalom, szerzői jog, formatervezési minta) időben korlátozott, addig a védjegyjog nem, 

tehát a védjegyként lajstromozott forma az idő múlása miatt nem válhat közkinccsé.300 

Harmadsorban a védjegyjogban kikristályosodott analitikus fogalmak alapvetően a 

tradicionális oltalmi formák, jelesül a szavak és az ábrák, vonatkozásában alakultak ki. 

Ezeknek a fogalmaknak a térbeli védjegyekre történő alkalmazása azonban általában 

formalisztikus és kevés segítséget vagy támpontot ad. Ebből következően arra sem tud 

következetes választ adni, hogy az egyik design miért részesülhet oltalomban, míg a másik 

nem.  

 

5. 2. A korlátozottan fennmaradó közkincs 

 

A fenti elméleti problémákon túlmenően az oltalom határának megteremtése is 

komoly problémát jelent.  

A védjegyoltalomnak egyes szavakra történő megadása, és ezáltal a szó kisajátítása 

egy meghatározott piaci szereplő számára minimálisan hat ki a megmaradó versenytársi 

előállítók versenyképességére. Ennek oka az, hogy a termék megjelölésére és 

eredetazonosítására nyitva álló szavak száma gyakorlatilag végtelen számú, és ezért a 

védjegyoltalom által történő kisajátítás elhanyagolható versenyhatással jár. Ezt a minimális 

versenyhatást tovább erősíti az a tény, hogy a védjegyjog kizárólag az összetéveszthetőség 

(összetéveszthető megjelölés összetéveszthető árun) ellen nyújt oltalmat. Ebből ered az is, 

hogy a tradicionális védjegyek a versenyellenességgel kapcsolatos számos kritikát sikeresen 

kiállták, amely kritikák egyébként a szellemi alkotásokkal szemben általánosságban véve 

egyre gyakoribbak és erősebbek.301 Ennek oka nyilvánvalóan az is, hogy a tradicionális 

védjegyek esetében a szinte végtelen számú helyettesíthetőség a versenyt csak minimálisan 
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csökkenti, amellett, hogy a védjegyeknek nagyon racionális és egyértelműen kimutatható 

előnyei vannak, elsősorban a fogyasztói keresési költségek csökkentése, valamint a minőségi 

ösztönzése a gyártóknak. A termékre vagy a csomagolásformára történő védjegyoltalom 

megadását követően korlátozottabban fennmaradó közkincsre a MPT is utal, és a térbeli 

megjelölésekkel kapcsolatos speciális problémák egyik kiindulópontjának tartja.302  

A versenyt erősítő értékeket (fogyasztói költségek csökkentése, minőség fenntartás) a 

megkülönböztető képességgel rendelkező térbeli védjegyekre vonatozó védjegyoltalom is 

megvalósítja, más szóval a térbeli védjegyek is rendelkeznek ezekkel a versenyelőnyökkel, 

ugyanúgy, mint a hagyományos védjegyek. Azonban nem hagyható figyelmen kívül az a tény, 

hogy a szóvédjegyekkel szemben a termékdesignra vonatkozó oltalom természeténél fogva 

sokkal valószínűbb, hogy kizárólagos jellegű lesz.303 A térbeli formákra, termékdesignra 

megadott kizárólagos jog sokkal valószínűbb, hogy olyasvalamit véd, ami önmagában értéket 

jelent a fogyasztó számára. Döntő jelentőségű szempont, hogy korlátozottabb azon formák 

kínálata, amelyekkel egy adott terméket elő lehet állítani, tehát egy adott formának egy 

jogosult számára történő lefoglalása hatékonyan befolyásolhatja más versenytársak előállítási 

lehetőségeit. E tekintetben elég csak arra gondolni, hogy sokkal egyszerűbb egy terméket 

másik néven nevezni, mintsem azt egy másik designnal előállítani.  

A design limitáltabb kínálatára tekintettel a formákat védő szellemi alkotások számos 

beépített korláttal és biztosítékkal rendelkeznek a túlzott védelem megakadályozása 

érdekében (pl. oltalmi idő korlátja a szerzői jogban, valamint az oltalmi idő mellett újdonság 

és egyedi jelleg a formatervezési mintaoltalmi jogban). Fontos azonban, hogy ilyen beépített 

korlátokkal a védjegyjog még sokkal kevésbé rendelkezik.  

Emellett arra is érdemes tekintettel lenni, hogy a vizuális kommunikáció erősödésével 

egyes szimbólumokra a védjegyoltalom megadása még komolyabb kisajátítást jelenthet, 

hiszen a szimbólumok jellegüknél fogva adott esetben sokkal sokrétűbb és szélesebb 

jelentéssel bírhatnak, mint a szavak.304   

A térbeli védjegyek oltalmával párhuzamosan megjelentek a kétségek abban a 

vonatkozásban, hogy ezt a lehetőséget nem fogják-e a gazdasági élet szereplői kihasználni 

azáltal, hogy monopóliumot szereznek egy termék megjelenésével kapcsolatban, a 

versenytársak kárára. A védjegyoltalomnak a térbeli védjegyekre történő kiterjesztésével a 
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határvonalat a szabad és a fair verseny között nehéz meghatározni. Az áruformára történő 

oltalom megadása ugyanis a formának a közkincsből történő visszavonását jelentheti.305 

Pickering az érdekeket szintetizálva arra a következtésre jut, hogy végső soron két 

nagy érdek között kell egyensúlyt teremteni: a fogyasztóknak a megtévesztés elleni védelme 

és a tisztességtelen versenynek a megakadályozása között.306 

Összességében megállapítható, hogy a termékformára, termékdesignra megadott 

védjegyoltalom ugyanazokkal a versenyelőnyökkel rendelkezik, mint a tradicionális 

védjegytípusok, azonban természeténél fogva - elsősorban a fennmaradó közkincs korlátozott 

jellege miatt - sokkal valószínűbb, hogy versenyellenes hatásokkal jár. A versenyre gyakorolt 

összhatás különbözőségét fel kell ismerni, azonban nem érdemes azt eltúlozni, hiszen 

megfelelő korlátok mellett a versenyre gyakorolt alapvetően kedvező hatásokkal a térbeli 

védjegyek is rendelkeznek. A térbeli védjegyek oltalmának a versenyre gyakorolt előnyeit 

egyensúlyozni kell a versenyre gyakorolt kedvezőtlen hatásaival.307      

 

5.3. Összegzés  

 

A fentiek alapján tehát a térbeli megjelölések oltalmával párhuzamosan az oltalom 

korlátjait és határait is meg kell húzni. Ennek során számos érdeket kell egymással szemben 

mérlegelni: a versenytársaknak érdekeit a formaszabadságra, a védjegyjogosult érdekét a 

kedvező védjegyoltalomra, valamint a nyilvánosság, a fogyasztók érdekét arra, hogy ne 

kerüljenek megtévesztésre az áru származása tekintetében.308  

Wibmer a termékmegjelenítés kapcsán arra a következtetésre jut, hogy a működő 

piacgazdaságban a közérdek érdekében csak azokat a termékmegjelenéseket szabad 

oltalmazni, amelyek a védjegyjog által elsődlegesen megkövetelt, illetve a védjegyjogra 

elsődlegesen jellemző megkülönböztető és eredetre utaló funkciót ténylegesen is 

megvalósítják, ezért a jogosultak számára még a magas anyagi oltalmi feltételek is 

indokoltak.309 

Összegezve, a térbeli védjegyek oltalmát megalapozta az a társadalmi változás, 

amelynek keretében a vizuális kommunikáció egyre erősödik, és amelyben a termékformában, 

termék csomagolásban a fogyasztók valóban eredetazonosítót, vagyis a védjegyfunkciót 

betöltő megjelölést látnak. A térbeli védjegyek tehát ugyanúgy rendelkeznek a védjegyek 

                                                             
305 ISAAC, 2000., 3-34. o. 
306 PICKERING, 1998., 99. o.  
307 DINWOODIE, 2004., 497. o.  
308 WINKEL 13. o.  
309 WIBMER 86. o.  
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racionális közgazdasági előnyeivel, tehát oltalmuk ugyanúgy indokolt, mint a hagyományos 

védjegyeké.  

A térbeli megjelölések oltalma azonban természeténél fogva – különösen a 

fennmaradó közkincs korlátozottabb jellegére – inkább alkalmas versenykorlátozásra, mint a 

hagyományos megjelölések, és számos sajátságos problémát felvet, különösen az áru és az 

árujelző egybeolvadását, a szellemi alkotások egyéb ágaival való viszonyt, a versenyre 

gyakorolt összhatás mérlegelését, az oltalom korlátjai optimális határvonalának a meghúzását. 

A jelen értekezés következő, III. része azt elemzi, hogy a jogi szabályozás és a joggyakorlat 

képes-e az optimális határvonalat meghúzni, illetve az optimális egyensúlyt megteremteni.   
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III. A TÉRBELI VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ OLTALOMKIZÁRÓ OKOK ÉS 

AZOK GYAKORLATA  

 

1. A pozitív és a negatív oltalmi feltételek összefoglalása  

 

A megjelölések védjegykénti való oltalmazhatóságával kapcsolatos szabályokat az 

Európai Unióban az Irányelv rendelkezései szabályozzák. Az Irányelv 2. cikke szerint 

 

„Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így 

különösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, 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.” 

  

Az Irányelv idézett szabályával lényegében szó szerint egyező rendelkezést tartalmaz 

a KVR310, továbbá az Irányelvnek megfelelnek a Vt. vonatkozó rendelkezései is az alábbiak 

szerint: 

 

"1. § (1) Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, 

amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások 

áruitól vagy szolgáltatásaitól. 

(2) Védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen: 

a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; 

b) betű, szám; 

c) ábra, kép; 

d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; 

e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram; 

f) hang; valamint 

g) az a)-f) pontokban felsorolt egyes megjelölések összetétele." 

 

Az Irányelvnek az áru vagy a csomagolás formáját, mint a védjegyoltalom lehetséges 

tárgyát az Európai Unió védjegyjogi reformja nem érintette, mind az Új Irányelv311, mind a 

                                                             
310 KVR 4. cikk 
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KVR Módosítás312 fenntartja, hogy az áru vagy csomagolás formája védjegyoltalom tárgya 

lehet.  

Az Irányelv 2. cikke tehát kifejezetten nevesíti "az áru vagy csomagolás formáját" 

mint védjegyoltalomban részesíthető megjelölést. Ezt megerősítve, az EU Bírósága az 

Irányelv 2. cikkének értelmezésével kapcsolatban kifejezetten kimondta, hogy az áru 

formájából álló térbeli megjelölés általában védjegyoltalomban részesülhet, amennyiben a 

megjelölés a grafikai megjeleníthetőség és a megkülönböztető képesség követelményeit 

kielégíti.313 Az EU Bírósága arra is rámutatott, hogy az áruk csomagolását oltalmazó három-

dimenziós megjelölés is "áruformának" minősül, amennyiben az áru természetéből eredően 

(pl. folyékony, por alakú áruk) kerülnek csomagolásra.314  

Fontos leszögezni, hogy a jelen dolgozat szempontjából csak azok a formák 

relevánsak, amelyek szó vagy ábra nélkül az árunak magának a formájából állnak, továbbá a 

csomagolások formája. Azok a formák, amelyek az oltalmazni kívánt árukkal nem állnak 

semmilyen kapcsolatban (pl. Mercedes csillag, "Michelin Man"), nem okoznak semmilyen 

különösebb védjegyjogi problémát, így a vizsgálat körén is kívül esnek. 

Az EU Bíróságának jogértelmezése szerint bármely megjelölésnek – így a térbeli 

megjelöléseknek is – az alábbi három követelménynek kell megfelelnie ahhoz, hogy védjegy 

legyen az Irányelv 2. cikke [a KVR 4. cikk, Vt. 1. § és 2. § (1) bek.] értelmében: 

(i) megjelölésnek kell lennie 

(ii) grafikailag ábrázolhatónak kell lennie315 

(ii) a megkülönböztetésre alkalmasnak kell lennie.316 

 

Az Irányelv tartalmazza a térbeli védjegyekkel kapcsolatos negatív feltételeket is, tehát 

az ún. abszolút (feltétlen) oltalomkizáró rendelkezéseket is. Az Irányelv az alábbi, a térbeli 

védjegyek vonatkozásában különös jelentőséggel bíró abszolút (feltétlen) kizáró okokat 

tartalmazza a 3. cikkben: 

 

                                                                                                                                                                                              
311 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 Irányelve (2015. december 16.) a védjegyekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről, 3. cikk 
312 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2424 rendelet (2015. december 16.) a közösségi védjegyről 
szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról 
szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak 
(védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről, 8. pont 
313 Philips v. Remington ügy, 73. pont, Linde ügy, 37-38. pontok 
314 Henkel ügy, 37. pont 
315 Az Új irányelv 3. cikke a grafikai ábrázolhatóság követelményét eltörölte, ld. részletesen a III.2.2 fejezetet. 
316 Dyson ügy, 28. pont, Libertel ügy, 23. pont, Heidelberger Bauchemie ügy, 22. pont. A megkülönböztetésre 
alkalmasság követelményét az Új Irányelv 3. cikk a) pontja is kifejezetten rögzíti.  
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„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 jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a 

szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, 

előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak; 

… 

e) kizárólag olyan formából áll, amely 

i. az áru jellegéből következik; vagy 

ii. a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges; vagy 

iii. az árunak jelentős értéket kölcsönöz. 

… 

(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjai alapján a megjelölés nincs kizárva a 

védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a 

bejelentés bejelentési napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet. 

Ezen túlmenően bármelyik tagállam előírhatja, hogy ezt a szabályt akkor is alkalmazni 

kell, ha a megjelölés a megkülönböztető képességet a bejelentés bejelentési napját 

vagy a lajstromozás napját követően szerezte meg.” 

 

Az Irányelv idézett szabályával lényegében szó szerint egyező rendelkezést tartalmaz 

a KVR317, továbbá az Irányelvnek megfelelnek a Vt. vonatkozó rendelkezései is az alábbiak 

szerint: 

 

"2. § (1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha nem felel meg az 1. §-

ban meghatározott követelményeknek. 

(2) Ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha 

a) nem alkalmas a megkülönböztetésre, különösen, ha kizárólag olyan jelekből vagy 

adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, 

mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési 

ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak, vagy pedig amelyeket az 

                                                             
317 KVR 7. cikk 
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általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan 

alkalmaznak; 

b) kizárólag olyan formából áll, amely az áru jellegéből következik, vagy amely a 

célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, illetve amely az áru értékének a lényegét 

hordozza. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, 

ha használata révén - akár az elsőbbség időpontja előtt, akár azt követően - 

megszerezte a megkülönböztető képességet." 

 

Az Európai Unió védjegyjogi reformja során ezen kizáró okok az alábbiak szerint 

módosultak az Új Irányelv alapján:318  

 

"4. cikk 

Feltétlen kizáró, illetve törlési okok 

(1)   A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, 

ha: …… 

e)  a megjelölés kizárólag: 

i. olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely az áru jellegéből következik; 

ii. az árunak olyan formájából vagy egyéb jellemzőjéből áll, amely a célzott műszaki hatás 

eléréséhez szükséges; 

iii. olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely lényeges értéket ad az áruhoz;" 
 

 

A fenti módosítás indokát az Irányelv preambulum bekezdései nem tartalmazzák, de 

egyrészt feltételezhető, hogy a grafikai ábrázolás követelményének megszüntetésével 

együttesen értelmezhető, illetve ahhoz kapcsolódik ez a módosítás. Másrészt, amint azt a Max 

Planck Tanulmány is említi, az Amerikai Egyesült Államok védjegyjogában a hasonló kizáró 

okok nemcsak a formákra, hanem bármely egyéb trade dress-re (pl. színek, csomaglás, stb.) is 

alkalmazandóak.  

 

Elméletileg egyéb abszolút kizáró okok (pl. megtévesztő jelleg319, rosszhiszemű 

bejelentés320, közrendbe, közerkölcsbe ütközés321) is relevánsak lehetnek a térbeli 

                                                             
318 Az Új Irányelv rendelkezéseinek a tagállamok 2019. január 14-ig kötelesek megfelelni. Ugyanakkor a KVR 
Módosítás révén a közösségi (uniós) védjegyek tekintetében az ezen rendelkezéssel egyező módon kell a kizáró 
okot alkalmazni (a KVR Módosítás 9. pontja révén) márpedig a KVR Módosítás 2016. március 23-i 
hatálybalépésétől kezdve  
319 Irányelv 3. [Új Irányelv 4.] cikk (1) (g) pont, KVR 7. cikk (1) (g) pont, Vt. 3. § (1) bek. b) pont 
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védjegyeknél is, de témám szempontjából csak a fent idézett abszolút kizáró okok a 

relevánsak, így csak ezekkel foglalkozok, amelyek az alábbiak szerint összegezhetőek:  

(i) a megjelölés nem képezheti védjegy részét [Irányelv 3. cikk (1) (a) pont, KVR 7. 

cikk (1) (a) pont, Vt. 1. §, 2. § (1) bek.],  

(ii) a megjelölés nem alkalmas megkülönböztetésre [Irányelv 3. cikk (1) (b) pont, 

KVR 7. cikk (1) (b) pont, Vt. 2. § (2) bek. a) pont első fordulat],  

(iii) a megjelölés leíró [Irányelv 3. cikk (1) (c) pont, KVR 7. cikk (1) (c) pont, Vt. 2. § 

(2) bek. a) pont második fordulat], 

(iv) a megjelölés védjegyoltalomban nem részesíthető formából áll, ennek három 

alesetét nevesíti az Irányelv [Irányelv 3. cikk (1) (e) pont, KVR 7. cikk (1) (e) pont, Vt. 2. § 

(2) bek. b) pont].  

A téma szempontjából szintén nem elsődleges fontosságú, és ezért szinén nem 

foglalkozok a térbeli védjegyekkel kapcsolatos relatív kizáró okokkal, különösen azzal az 

esetkörrel, hogy két térbeli megjelölés, illetve egy ábrás és egy térbeli megjelölés egymással 

összetéveszthető-e.322   

A jelen fejezetben ismertetem az Európai Közösségek Bíróságának a forma 

védjegyekkel, illetve a fent megjelölt abszolút kizáró okokkal kapcsolatos előzetes döntéseit. 

Az előzetes döntések az Európai Unióban kiemelkedő jelentőségűek, hiszen az abban 

megfogalmazott elvi iránymutatások az Európai Unió valamennyi tagállama valamennyi 

jogalkalmazójának törvénykezését alapjaiban befolyásolják.323 A fentiek alapján az EU 

Bíróságának az alábbi előzetes döntéseit mutatom be: (i) Philips v. Remington324, (ii) 

Linde/Winward/Rado325, (iii) Henkel326, (iv) Dyson327, (v) Benetton v. G-Star328, (vi) Hauck 

                                                                                                                                                                                              
320 Vt. 3. § (1) c) pont 
321 Irányelv 3. cikk [Új Irányelv 4.] (1) (f) pont, KVR 7. cikk (1) (f) pont, Vt. 3. § (1) bek. a) pont 
322 Az érdekesség kedvéért, példaként megemlítjük a Törvényszék T 24/08. sz. Weldebräu GmbH v. OHIM 
ügyben 2010. március 4-én hozott határozatát, amelyben az EU Törvényszékének két térbeli megjelölés, két 
üvegforma vonatkozásában kellett az összetéveszthetőséget vizsgálnia. Értelemszerűen a vizsgálat csak a 
vizuális összetéveszthetőségre terjedt ki, a fonetikai és az írásbeli összetéveszthetőséget nem vizsgálta a bíróság. 
A bíróság rögzítette, hogy a konkrét üvegformák átlagos megkülönböztető képességgel rendelkeznek, valamint, 
hogy többek között az üvegek arányai és a nyakformájuk kialakítása eltérő. Ebből eredően a bíróság az 
összetéveszthetőség hiányát állapította meg a konkrét esetben. 
323 Részletesebben ld. pl. Dr. OSZTOVITS András (szerk.): Az Európai Unió Alapító Szerződéseinek magyarázata 
I. kötet, Complex, Budapest, 2008., 1467-1494. o. 
324 A Bíróság C-299/99. sz. Philips v. Remington ügyben 2002. június 18-án hozott előzetes döntése (Philips v. 
Remington ügy). A megkeresés alapját képező angol ügynek a tárgya a Philips védjegyoltalom alatt álló 
háromfejes elektromos borotvája, illetve annak állítólagos bitorlása és a védjegy érvényessége volt. A védjegy 
három kör alakú fejből állt, amelyek egy egyenlő oldalú háromszöget formáznak. 
325 A Bíróság C-53/01, C-54/01 és C-55/01. sz. Linde AG, Winward Industries Inc. és Rado Uhren AG ügyekben 
2003. április 8-án hozott előzetes döntése (Linde ügy). A megkeresés alapjául szolgáló ügyek három térbeli 
védjegybejelentés szolgált. Az első bejelentés egy villástargonca járműre, a második egy zseblámpára, míg a 
harmadik egy karórára vonatkozott.  
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v. Stokke329, (vii) Nestlé v. Cadbury.330 Az egyes oltalomkizáró okokkal kapcsolatban 

bemutatom továbbá a közösségi és a magyar jogalkalmazók legfontosabb eseti döntéseit, 

különösen azokat, amelyek bírósági szakaszba is eljutottak.  

 

2. A pozitív oltalmi követelmények  

 

2.1. A megjelölés 

 

Amint arra Bobrovszky rámutatott, a szellemi alkotások rendszerében a védjegyjog 

sem véd általános ideát, ezt fejezi ki az ábrázolás követelménye. Nézete szerint "A nem-

tradicionális vagy új típusú jelek alkalmazásának gyökerében mind egy eredeti ötlet, egy idea 

húzódik meg, de azt a védjegyjog nem védi. Pl. nem lehet védeni a mozgó állatfigura, mint 

védjegy ötletét általában. De védjegyeztették Leót, az MGM mozgó és felhorkanó oroszlánját.

 A védjegyjog nem terjed ki a mögötte rejlő idea oltalmára, az a közkincs része lesz, 

tehát mások is szabadon alkalmazhatják. Ez az „idea/sign divide” elve."331 

Az EU Bírósága a megjelölés fogalmát a Dyson ügyben (C-321/03) értelmezte. Az 

ügyben megkereső bíróság a szerzett megkülönböztető képességgel kapcsolatos kérdést tett 

fel az EU Bíróságának, az EU Bírósága azonban az eset körülményei alapján más irányba 

vitte az ügyet, mivel előkérdésnek tartotta azt, hogy az alapeljárás tárgyát képező bejelentés 

egyáltalán „megjelölést” képez-e az Irányelv 2. cikke alapján. 

Az alapügyben benyújtott védjegybejelentés tárgya nem egy specifikus porszívó volt, 

illetve nem egy meghatározott típusú porszívó külső felszínének részét képező átlátszó 

gyűjtőtartály vagy doboz, hanem a bejelentés általános és absztrakt jelleggel valamennyi 

                                                                                                                                                                                              
326 A Bíróság C-218/01. sz. Henkel KGaA. ügyben 2004. február 12-én hozott előzetes döntése (Henkel ügy). A 
megkeresés alapjául szolgáló ügy tárgya egy német védjegybejelentés volt a Henkel részéről, aki egy folyékony 
detergens tárolására szolgáló, hosszított palack formára tett térbeli védjegybejelentést.  
327 A Bíróság C-321/03. sz. Dyson Ltd. ügyben 2007. január 25-én hozott előzetes döntése (Dyson ügy). A 
megkeresés alapjául egy angol védjegybejelentés ügy szolgált. A Dyson cég részéről tett térbeli 
védjegybejelentés tárgyát egy átlátszó gyűjtőládát tartalmazó porszívó képezte.  
328 A Bíróság C-371/06. sz. Benetton Group SpA v. G-Star International BV ügyben 2007. szeptember 20-én 
hozott ítélete. A megkeresés alapjául szolgáló ügy Hollandiában folyt, a G-Star két térbeli védjeggyel 
rendelkezett. A védjegyek ruházati termékek vonatkozásában álltak oltalom alatt, a megjelölések speciális 
nadrág design kívántak oltalom alá helyezni.  
329 A Bíróság C-205/13. sz. Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and 
Peter Opsvik A/S ügyben 2014. szeptember 18-án hozott ítélete. Az előzetes döntéshozatali kérelmet a Stokke és 
társai által forgalmazott "Tripp Trapp" gyerekszék formáját megjelenítő Benelux védjegy törlése iránti kérelem 
tárgyában folyamatban lévő peres eljárásban terjesztette elő holland bíróság. 
330 A Bíróság C-215/14. sz. Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd. ügyben 2015. szeptember 16-án 
hozott ítélete. Az előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmet a High Court of Justice (England&Wales) 
terjesztette elő a Nestlének egy négy rudacskából álló, csokoládéval bevont ostyaszelet formáját ábrázoló térbeli 
megjelölésnek az Egyesült Királyságban védjegyként való lajstromozása iránt benyújtott kérelmével szemben 
előterjesztett felszólalás tárgyában folyó jogvita során. 
331 BOBROVSZKY, 2008., 65. o. 
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elképzelhető átlátszó gyűjtőtartályra vonatkozott. A bejelentésbe foglalt ábrázolások pedig 

csak például szolgáltak a bejelentés tárgyának tekintetében.  

Az EU Bírósága ítéletében kifejezetten versenyszempontú megközelítésből332 indult 

ki. A Bíróság felidézte, hogy a védjegy kizárólagos jogot ad jogosultjának. Amennyiben egy 

nem-specifikus megjelölésre kizárólagos jogot szerezne a bejelentő, úgy tisztességtelen 

versenyelőnyre tenne szert, a bejelentő ugyanis képes lenne versenytársait megakadályozni 

abban, hogy bármilyen formájú átlátszó gyűjtőtartállyal rendelkező porszívókat gyártsanak és 

forgalmazzanak. A bíróság megítélése szerint ez ellentétes lenne az Irányelv 2. cikkével.    

Ezen megfontolás alapján az EU Bírósága ítéletében általános jelleggel kimondta, 

hogy "az alapügyben benyújtotthoz hasonló védjegybejelentés tárgya, amely porszívó külső 

felszínének részét képező átlátszó gyűjtőtartályhoz vagy dobozhoz elképzelhető valamennyi 

formára vonatkozik, nem minősül „megjelölésnek”, ennélfogva nem is részesülhet 

védjegyoltalomban."333    

 

2.2. A grafikai ábrázolhatóság 

 

A grafikai ábrázolhatóság az ún. hagyományos megjelöléseknél, tehát a szó, ábrás 

megjelöléseknél fogalmilag nem okoz soha gondot, azonban az ún. új típusú megjelölések (pl. 

színek334, hangok335) esetében számos alkalommal volt ezen oltalmi feltétel az EU Bírósága 

előzetes döntéseinek tárgya.  

                                                             
332 Ld. Dyson ügy, 38. pontját 
333 Dyson ügy, 40. pontja. 
334 Színek grafikai ábrázolása vonatkozásában irányadó az EU Bíróságának a Libertel ügyben hozott előzetes 
döntése. Egy színmegjelölés ábrázolásának világosnak, pontosnak, önállónak, könnyen hozzáférhetőnek, 
érthetőnek, tartósnak és tárgyszerűnek kell lennie, amely követelményt nem elégíti ki önmagában a 
színmegjelölés papíron történő megjelenítése, azonban megfelelő ábrázolás lehet a megjelölés nemzetközileg 
elismert színkódokkal történő meghatározása, vagy szavakkal történő körülírása [A Bíróság C-104/01. sz. 
Libertel Groep BV kontra Benelux-Merkenbureau ügyben 2003. május 6-án hozott előzetes döntése (Libertel 
ügy), 36-38. pontok, az ítélet rendelkező részének 1. pontja]. Színkombinációk vonatkozásában az EU Bírósága 
a Heidelberger Bauchemie ügyben hozott előzetes döntésében kimondta: "a védjegybejelentésben absztrakt 
módon és kontúr nélkül megjelölt színek, amelyek árnyalatait színmintára és egy nemzetközileg elfogadott 
színskálára való hivatkozással határozzák meg, védjegyoltalomban részesülhetnek, feltéve, hogy: megállapítható, 
hogy abban a kontextusban, amelyben használják őket, ezek a színek vagy színösszetételek ténylegesen egy 
megjelölést képeznek, és a védjegybejelentés az érintett színeket előre meghatározott módon és állandó jelleggel 
egymáshoz rendelő szisztematikus elrendezést tartalmaz." [A Bíróság C-49/02. sz. Heidelberger Bauchemie 
ügyben 2004. június 24-én hozott előzetes döntése (Heidelberger Bauchemie ügy), 42. pont]. 
335 Hangvédjegyek vonatkozásában a Shield Mark ügyben hozott előzetes döntésben az EU Bíróság azt mondta, 
hogy „a grafikai megjelenítés követelménye akkor teljesül, ha a megjelölést zenei ütemekre osztott kotta 
segítségével ábrázolják, amelyen szerepel többek között valamelyik kulcs, a hangjegyek és a szünetjelek a relatív 
értéküket és az időtartamukat jelölő formában, valamint adott esetben a módosítások.” [A Bíróság C-283/01. sz. 
Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex. ügyben 2003. november 27-én hozott előzetes döntése (Shield 
Mark ügy), 64. pont] 
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A Sieckmann ügyben hozott előzetes döntésében általános jelleggel mondta ki az EU 

Bírósága, hogy védjegyet úgy kell ábrázolni, hogy az „világos, pontos, önmagában zárt, 

könnyen hozzáférhető, érthető, tartós és objektív legyen”.336  

A térbeli megjelölések grafikai ábrázolhatósága az új típusú megjelölések között talán 

a legkevésbé problematikus; a részletszabályokat a magyar jogban például - a Sieckman 

kritériumokkal összhangban - az Alaki Rendelet egyértelműen meghatározza az alábbiak 

szerint  

(i) a térbeli alakzatot síkbeli ábrázolásban kell megjeleníteni,337 

(ii) a grafikai ábrázolhatóság módszerei lehetnek: fénykép, rajz vagy más grafikai 

út,338 

(iii) az ábrázolással szemben támasztott általános követelmények: az ábrázolásnak a 

megjelölést kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolnia; az ábrázolás nem tartalmazhat az 

azonosíthatóságot zavaró vonalat, valamint az ábraszámozás kivételével magyarázatokat; a 

fényképek elkészítésénél a fényviszonyokat úgy kell megválasztani, hogy csillogás, 

tükröződés, árnyékhatás a megjelölés megismerhetőségét ne zavarja.339 

(iv) a térbeli megjelölések ábrázolására különös követelmények: a megjelölést a valós 

láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni; a megjelölést több nézetből 

is be lehet mutatni; a nézet szerinti ábrázolások száma hatnál nem lehet több; az 

ábrázolásokból ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz fűződő kapcsolatnak; a bejelentéshez 

tartozó egyes ábrázolásokat ábraszámmal kell ellátni.340 

Az Új Irányelv a grafikai ábrázolhatóság követelményét eltörölte.  

Az Új Irányelv (13) preambulum bekezdése szerint: "A védjegyek lajstromozási 

rendszere számára kitűzött célok, azaz a jogbiztonság és a gondos ügyintézés megvalósítása 

érdekében egyúttal alapvető fontosságú megkövetelni, hogy a megjelölés egyértelműen, 

pontosan, önmagában teljesen, könnyen hozzáférhetően, érthetően, tartósan és objektíven 

ábrázolható legyen. Ennek megfelelően lehetővé kell tenni a megjelöléseknek a széles körben 

elérhető technológia alkalmazásával– azaz nem szükségszerűen grafikai ábrázolással – 

                                                             
336 A Bíróság C-273/00. sz. Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt ügyben 2002. december 12-én 
hozott előzetes döntése (Sieckmann ügy), 55. pont. A Sieckmann ügyben az EU Bírósága egyébként 
illatmegjelölésekkel foglalkozott, és kifejtette, hogy az illat leírása, annak kémiai képlete, illetve az illatminta 
benyújtása nem helyettesítheti annak grafikai ábrázolását. Praktikusan az illatok tehát a grafikai ábrázolhatóság 
hiánya miatt jelenleg nem oltalmazhatóak védjegyként. 
337 Alaki Rendelet 3. § (1) bek. 
338 Alaki Rendelet 3. § (2) bek. A LEGO kocka esetben ezen rendelkezés ellenére vitás volt, hogy egy 
perspektivikus, fotórealisztikus ábrázolás kielégíti-e a grafikai ábrázolhatóság követelményét egy áruformát 
oltalmazó védjegy esetében. Az adott ügyben az eljáró bíróságok a kérdést egyértelműen igenlő módon 
válaszolták meg (FÍT 8.Pkf.25.201/2007/9).  
339 Alaki Rendelet 3. § (2) bekezdés 
340 Alaki Rendelet 3. § (2) bek. 
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történő, bármely alkalmas megjelenési formában való ábrázolását –, feltéve, hogy az 

megfelelően biztosítja a fenti cél megvalósulását."  

A fenti indoklás alapján az Új Irányelv341 úgy rendelkezik, hogy 

 

 

"3. cikk 

Védjegyoltalomban részesülhet minden megjelölés, így különösen szó – beleértve a 

személyneveket is –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, szín, továbbá az áru vagy az áru 

csomagolásának formája, vagy hang, amely alkalmas arra, hogy: 

a)valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól 

vagy szolgáltatásaitól; és 

b)lajstrombeli ábrázolásának módja lehetővé tegye azt, hogy az illetékes hatóságok és a 

nyilvánosság egyértelműen és pontosan meghatározza a jogosultat megillető oltalom 

tárgyát." 

 

Összegezve, az Új Irányelv rendelkezései értelmében a grafikai ábrázolhatóság 

követelménye megszűnt, de az EU Bíróságának a Sieckmann ügyben a megjelöléssel 

szemben támasztott, egyértelműség és pontossággal kapcsolatos, az eredeti döntésben igen 

redundánsan megfogalmazott követelményei megmaradtak.  

 

2.3. A megkülönböztetésre alkalmasság 

 

A megkülönböztetés az Irányelv 2. cikke és a Vt. 1. §-a és 2. § (1) bekezdése szerint 

pozitív oltalmi feltétel, annak hiánya pedig az Irányelv 3. cikk (1) (b) pontja, valamint a Vt. 2. 

§ (1) bek. a) pontja szerint pedig oltalomkizáró ok, így felmerül a két jogszabályhely 

elhatárolásának a kérdése.  

Az ún. Philips v. Remington ügyben az első kérdés foglalkozott azzal, hogy az 

Irányelv 3. cikk (1) bekezdés (a) pontja önálló oltalomkizáró okot képez-e.342  

A főtanácsnok véleményében343 kifejtette, hogy az a megjelölés, amelyik nem 

alkalmas a megkülönböztetésre, az logikusan nem rendelkezhet megkülönböztető 

képességgel. A két fogalmat az Irányelv két külön helyen használja [Irányelv 2. cikk, Irányelv 

                                                             
341 Az Új Irányelv rendelkezéseinek a tagállamok 2019. január 14-ig kötelesek megfelelni. Ugyanakkor a KVR 
Módosítás révén a közösségi (uniós) védjegyek tekintetében az ezen rendelkezéssel egyező módon kell a kizáró 
okot alkalmazni (a KVR Módosítás 8. pontja révén) márpedig a KVR Módosítás 2016. március 23-i 
hatálybalépésétől kezdve.  
342 Philips v. Remington ügy, 29-40. pontok 
343 Philips v. Remington ügy, 44. pont 
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3. cikk (1) (a) pont], két eltérő megfogalmazásban, azonban a főtanácsnok véleménye szerint 

ez nem feltétlenül elégséges annak megállapítására, hogy van olyan megjelölés típus, amelyik 

természeténél fogva alkalmatlan a megkülönböztető képesség megszerzésére.  

A Bíróság úgy értékelte, hogy a 3. cikk (1) bekezdése (a) pontjának szövegéből és az 

Irányelv rendszeréből kiderül, hogy ezen rendelkezés alapvető célja azon megjelölések 

lajstromozásának kizárása, amelyek általában nem képezhetik védjegy részét, és 

következésképpen, amelyek grafikailag nem ábrázolhatóak és/vagy nem alkalmasak arra, 

hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessék más vállalkozások 

áruitól vagy szolgáltatásaitól. Következésképpen az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) 

pontja -ugyanúgy mint az ezen rendelkezés 3. cikke (1) bekezdésének b)–d) pontjában 

található szabályok - megakadályozza azon megjelölések és jelzések lajstromozását, amelyek 

az Irányelv 2. cikkében foglalt két feltétel legalább egyikének nem felelnek meg. Az Irányelv 

2. cikke szerint pedig a megjelölésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy valamely 

vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy 

szolgáltatásaitól.  

A fentiekre is tekintettel az EU Bírósága a Philips v Remington előzetes döntésében az 

alábbi álláspontra jutott: "nincs olyan védjegykategória, amelynek lajstromozása nem kizárt 

az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b)–d) pontja és 3. cikkének (3) bekezdése [a Vt. 2. § (2) 

bek. a) pontja és 2. § (3) bekezdése] alapján, és amelynek a lajstromozása mindazonáltal 

kizárt az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja [a Vt. 1. § (1) bekezdése] alapján azon 

okból, hogy ezen védjegyek nem alkalmasak arra, hogy a védjegyjogosult áruit 

megkülönböztessék más vállalkozások áruitól.".344 Az európai joggyakorlat tehát úgy tűnik, 

hogy kiüresíti az Irányelv 3. (1) (a) cikkét a megkülönböztető képesség tekintetében, hiszen a 

megkülönböztető képességet az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés (b) pontja keretében kell 

vizsgálni.  

A magyar joggyakorlat ugyanakkor mindkét jogszabályhelynek jelentőséget ad: a Vt. 

1. § (1) bekezdése körében az ún. objektív megkülönböztető képességet vizsgálja, míg a 2. § 

(2) a) pont körében az ún. szubjektív megkülönböztető képességet. Az elhatárolás 

tekintetében a Fővárosi Bíróság az alábbiakat fejtette ki: "a Vt. 1. §-ának (1) bekezdésben azt 

kell vizsgálni, hogy … a grafikai ábrázolhatóságon túl a védjegy egyáltalán alkalmas lehet-e 

arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy 

szolgáltatásaitól. Ehhez képest a Vt. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában többlettényállási 

elemként azt kell értékelni, hogy a megjelölés megkülönböztető képessége ténylegesen kifejti-

                                                             
344 Philips v. Remington ügy, 40. pont 
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e hatását a védjegybejelentés napján figyelembe veendő áruviszonyokra és nyelvhasználatra 

tekintettel. A védjegyoltalom pozitív követelményeként értelmezhető Vt. 1. §-ának körében 

tehát tértől és időtől függetlenül, kizárólag a védjegy sajátosságaiból kiindulva értékelendő a 

megkülönböztetésre való alkalmasság (objektív megkülönböztető képesség), s csak az erre 

adott pozitív válasz után vizsgálandó a Vt. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában 

megfogalmazottak szerint, hogy a védjegybejelentés napján, az akkori viszonyok közt ez 

ténylegesen érvényesülhetett-e (szubjektív megkülönböztető képesség). Ebből eredően a Vt. 

1. §-ának (1) bekezdése körében figyelmen kívül hagyandó minden fogyasztói tudás, előítélet 

illetve várakozás, úgyszintén akár a köz, akár maghatározott személyek érdekében tételeződő 

elvárás; ezek nem itt, hanem természetüktől függően a Vt. 2-7. §-aiban felsorolt valamelyik 

negatív feltétel körében kerülnek vizsgálatra."345. 

 

3. Abszolút kizáró okok (negatív oltalmi feltételek) 

 

3.1. Általános kérdések  

 

3.1.1. Az oltalomkizáró okok versenyjogi gyökere  

 

A védjegyoltalomból történő egyes abszolút jellegű kizáró okokat alapvetően a szabad 

verseny gondolata indokolja. Ezen abszolút kizáró okok a védjegyek versenyjogi indíttatású 

belső korlátjainak tekinthetőek, és a védjegyoltalom lényegéig hatolnak, hiszen az 

oltalomszerzést akadályozzák meg. 

A védjegyoltalom lényegi előfeltétele a megjelölés megkülönböztető képessége. Csak 

a megkülönböztetésre alkalmas megjelölések tudják betölteni a forgalomban a védjegy 

funkcióit; a megkülönböztető képességgel nem rendelkező megjelölések kizárólagos joggal 

való lefoglalása, használatukra a védjegyjogosult monopóliumának biztosítása indokolatlan 

volna mind a versenytársak, mind a fogyasztók szempontjából.346 A verseny védelméből 

eredően közérdek fűződik ahhoz, hogy a leíró, általános, műszaki funkcióból következő 

megjelöléseket egyetlen vállalkozás se sajátíthasson ki magának, hanem azokat bármelyik 

piaci szereplő szabadon használhassa, vagy amint az EU Bírósága megfogalmazta, mind a 

grafikai ábrázolhatóság, mind a megkülönböztető képesség követelményeinek különösen az a 

célja, hogy a védjegyjoggal való visszaélést megakadályozza annak érdekében, hogy a 

                                                             
345 Főv. Bír. 3.Pk.630.755/2005/13. számú végzése 
346 Ld. a Vt. 1. §-hoz fűzött miniszteri indokolást. 
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bármelyik piaci szereplő tisztességtelen versenyelőnyhöz jusson a versenytársaival 

szemben.347 

Különösen indokolt továbbá a szabad és tisztességes verseny védelmét és a 

nemkívánatos monopóliumok elkerülését feltételezni a 3 (1)(e) szerinti forma-specifikus 

kizáró okok elsődleges közérdekbeli okaként.348   

A fentiek alapján tehát az egyes megjelölésekre vonatkozó védjegyoltalom megadása 

vagy annak kizárása végső soron két alapvető közérdek és érték közötti ideális egyensúly 

felállítását jelenti. Nyilvánvalóan közérdek a tisztán leíró megjelölések szabad használatának 

biztosítása, a verseny védelme, és annak megakadályozása, hogy a jogosult védjegyoltalom 

formájában leíró vagy funkcionális megjelöléseket sajátítson ki gyakorlatilag korlátlan időre. 

Másrészt azonban egyértelmű közérdek fűződik a megkülönböztető képességgel rendelkező 

megjelölések védjegyként való oltalmazásához, hiszen a megkülönböztető megjelölések a 

piacgazdaságban fontos funkciót töltenek be. A ténylegesen megkülönböztető megjelölések 

részére megadott védjegyoltalom elősegíti, hogy a fogyasztók a különböző gyártóktól 

származó termékeket azok eredete vonatkozásában egymástól meg tudják különböztetni. 

Továbbá, a kizárólagos jog hiányában a versenytársak jogosultak lennének az egyedi 

megjelöléseket a legutolsó részletig utánozni, ez azonban – a jogosultak érdeksérelmén túl – 

elkerülhetetlenül a fogyasztók megtévesztéséhez, a fogyasztói érdekek nyilvánvaló 

sérelméhez vezetne. 

Az egyes megjelöléseknek abszolút védjegyjogi kizáró okok alapján történő vizsgálata 

során tehát végső soron mindig mérlegre kell tenni, hogy adott esetben a szabad verseny és a 

versenytársak védelméhez, vagy a védjegyjogosultak, és a fogyasztóknak megtévesztés elleni 

védelméhez vezető érdek-e a fontosabb. 

 

3.1.2. Az egyes kizáró okok önálló vizsgálata és sorrendisége 

 

Az EU Bíróságának iránymutatása szerint mindegyik lajstromozási akadályt külön-

külön és egyenként kell vizsgálni, más szóval ezek a kizáró okok egymástól függetlenek. 349  

Az az Irányelv 3. cikke általános, valamennyi megjelölés típusra vonatkozó feltétlen 

(abszolút) kizáró okokat tartalmaz, míg az Irányelv 3 (1) (e) pontja eredendően specifikusan 

bizonyos áru, illetve csomagolás formára vonatkozó megjelölésekre vonatkozó oltalomkizáró 

okokat sorol fel.  

                                                             
347 Heidelberger Bauchemie ügy, 24. pont, Dyson ügy, 34. pont 
348 Alison FIRTH – Ellen GREDLEY – Spyros M. MANIATIS: Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional 
Considerations and Consumer Perception, In: E.I.P.R., Sweet and Maxwell, London, 2001, 86-99. o., 89.o. 
349 Linde ügy, 67. pont, Henkel ügy, 38. pont 
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Az EU Bírósága továbbá sorrendiséget is meghatározott ezen kizáró okok vizsgálata 

során.350 Az Irányelv 3 (1) (e) pontjába foglalt három ok351 egy előzetes akadálya a forma 

megjelölések lajstromozásának, és amennyiben ezen akadályok nem állnak fenn, úgy 

vizsgálni kell a 3 (1) (b)-(d) alatti kizáró okokat.  Más szóval, amennyiben az áru formájából 

álló térbeli védjegy oltalmát az Irányelv 3 (1) (e) pontja alapján nem utasítják el, úgy attól 

még az oltalom megtagadható a 3 (1) cikk egyéb rendelkezései alapján, különösen a (b)-(d) 

pontok alapján.352  

Az EU Bíróságának ítéleteiből tehát levonható az a következtetés, hogy az áruformára 

vonatkozó megjelölések lajstromképességének vizsgálata kétlépcsős. Az első lépcsőben azt az 

előkérdést kell vizsgálni, hogy a bejelentett áruforma abba a szűk tartományba esik-e, amit az 

Irányelv a formavédjegy számára biztosít az Irányelv 3 (1) (e) pontja alapján; a második 

lépcsőben az általános, minden védjegyfajta vonatkozásában érvényes lajstromozási 

akadályok fennállását kell vizsgálni, különösen az Irányelv 3 (1) (b)-(d) alatti kizáró 

okokat.353 Az utóbbi időben a joggyakorlat ezt a kétlépcsős tesztet rugalmasan kezeli, így 

például ha erősebb bizonyítékok állnak fenn arra, hogy az adott forma nem tér el lényegesen 

az adott szektorban szokásos formáktól, és ezért valószínűsíthetően nincsen megkülönböztető 

képessége, úgy praktikusabb ezt a kizáró okot előbb vizsgálni, mint a formaspecifikus kizáró 

okokat.354  

 

3.1.3. A megkülönböztető képesség megszerzése  

 

Az általános kérdések körében érdemes előzetes jelleggel utalni arra, hogy az Irányelv 

3. cikk (3) bekezdése szerint355 az általános lajstromozási akadályok [az Irányelv 3. cikk (1) 

bekezdés b), c) és d) pontjai]356 alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, 

illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a bejelentés bejelentési 

napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet. Ezen rendelkezés gyakorlati 

szerepe igen jelentős, részletesen a III.3.3 fejezetben elemezzük. 

Az Irányelv 3. cikk (3) bekezdése azonban nem említi az Irányelv 3. cikk (1) (e) 

pontba357 foglalt forma-megjelölés specifikus kizáró okokat, így ezen kizáró okok fennállása 

                                                             
350 Philips v. Remington ügy, 76. pont, Linde ügy, 44-45. pontok. 
351 Megfelel a KVR 7. cikk (1) (e) pontjainak, valamint a Vt. 2. § (2) bek. b) pontjának 
352 Megfelel a KVR 7. cikk (1) (b)-(d) pontjainak, valamint a Vt. 2. § (2) bek. a) pontjának 
353 Dr. VIDA Sándor: Térbeli védjegy oltalma az európai és német jogban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 
Szemle, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest, 2004. február, 24. o. 
354 A Törvényszék T-137/12. sz. FunFactory GmbH v. OHIM ügyben 2013. január 18-án hozott ítélete 
355 Megfelel a KVR 7. cikk (3) bekezdésnek, valamint a Vt. 2. § (3) bekezdésének 
356 Megfelel a KVR 7. cikk (1) (b)-(d) pontjainak, valamint a Vt. 2. § (2) bek. a) pontjának 
357 Megfelel a KVR 7. cikk (1) (e) pontjainak, valamint a Vt. 2. § (2) bek. b) pontjának 
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nem orvosolható a megkülönböztető képesség megszerzése révén. Az EU Bírósága 

kifejezetten megerősítette, hogy az Irányelv 3. cikk (3) bekezdése alapján a 3. cikk (1) (e) 

pontjába foglalt, a térbeli védjegyekre vonatkozó speciális oltalomkizáró okok tekintetében a 

megkülönböztető képesség nem szerezhető meg.358 

Már e helyütt is érdemes felidézni, hogy az Amerikai Egyesült Államok 

védjegyjogában a termék formájára oltalom csak akkor szerezhető oltalom az elsődleges 

lajstromban, ha a bejelentő a megkülönböztető képesség megszerzését igazolja.359  

 

3.1.4. A vizsgálat alapszempontjai: a releváns áruk és szolgáltatások, az átlagfogyasztó 

 

Az EU Bíróságának joggyakorlata szerint az Irányelv 3. cikk (1) bekezdésében foglalt 

valamennyi abszolút kizáró ok vizsgálatát a bejelentésben foglalt áruk és szolgáltatások 

vonatkozásában kell elvégezni.360 A védjegyoltalom szempontjából tehát meghatározó az 

árujegyzék, a védjegy oltalma - szemben a formatervezési mintaoltalommal361 - ugyanis 

kötött a lajstromozott árukhoz és szolgáltatásokhoz.362 

Az átlagos fogyasztó fogalmát az EU Bírósága többek között a Gut Springenheide 

előzetes döntésben definiálta akként, hogy a védjegy megkülönböztető képességének 

elbírálásakor a mérce „az átlagosan tájékozott, figyelmes és értelmes átlagos fogyasztó” 

nevezetesen, hogy az miként észleli a szóban forgó árukat vagy szolgáltatásokat.363 

A védjegyjogi átlagos fogyasztó figyelme adott áruk, szolgáltatások függvényében 

változó364, azonban figyelme általában némileg felületes. A védjegyjogi átlagos fogyasztó 

mércéje tehát nem a szabadalmi jog szakembere, de még csak nem is a formatervezési 

mintaoltalmi jogban alkalmazott tájékozott használó365 mércéje, hanem még a tájékozott 

                                                             
358 Philips v. Remington ügy, 74-76. 
359 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., (2000) 529 U.S. 205  
360 Philips v. Remington ügy, 59. pont, Henkel ügy, 31. pont 
361 A formatervezési mintaoltalom esetén a termék típusának a bejelentésben történő meghatározása az oltalom 
terjedelemét nem befolyásolja, ld. e tekintetben a KMR 36 (6) cikkét. 
362 Természetesen mind státusz (védjegytörlési, felszólalási), valamint bitorlási ügyekben a védjegy oltalma 
ténylegesen túlterjeszkedhet a lajstromba konkrétan bejegyzett árukon és szolgáltatásokon, hiszen a védjegy 
oltalma kiterjed egyfelől az összetéveszthetőség esetére [ld. Irányelv 4. cikk (1) b) pont, KVR 9. cikk (1) 
bekezdés (b) pont, Vt. 4. § (1) bekezdés b) pont és 12. § (2) bekezdés b) pont], valamint a jóhírű védjegy esetén 
még az áruk hasonlósága sem szükséges, feltéve azonban, hogy a jóhírű védjegy oltalmával kapcsolatos plusz 
feltételek fennállnak [ld. Irányelv 4. cikk (3) bekezdés, KVR 9. cikk (1) bekezdés (c) pont, Vt. 4. § (1) bekezdés 
c) és d) pontok és 12. § (2) bekezdés c) pont].  
363 A Bíróság C-210/96. sz. Gut Springenheide GmbH és Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt 
ügyben 1998. július 16-án hozott ítélete, 31. pont 
364 A Bíróság C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV. ügyben 1999. június 
22-én hozott ítélete, 26. pont 
365 A formatervezés mintaoltalmi jogban a tájékozott használó különösen figyelmes személy, vagy a személyes 
tapasztalatai, vagy a kérdéses szektorral kapcsolatos terjedelmes tudása miatt (Ld. A Bíróság C-101/11 P és C-
102/11 P sz. Herbert Neuman and Others v José Manuel Baena Grupo SA egyesített ügyekben 2012. október 18-
án kelt ítélete, 53. pontját). A tájékozott használók ismerik az adott szektorban létező különféle mintákat, 
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használó fogalmánál is kevésbé figyelmes, a részletekben kevésbé elmerülő fogyasztót kell 

érteni, aki a részletes összehasonlításra, megfigyelésre nem hajlamos.  

Az átlagos fogyasztó mint mérték mind abszolút, mind relatív kizáró okok 

vizsgálatánál szempont, az EU Bírósága számos ítéletében utal az „átlagos fogyasztó” 

modelljére.366 A KVR hetedik preambulum bekezdése szerint is a közösségi védjegy által 

nyújtott oltalom rendeltetése különösen a védjegy eredetmegjelölő szerepének biztosítása; 

csak az érintett közönségnek a védjeggyel kapcsolatos tényleges észlelésére támaszkodva 

állapítható meg bizonyossággal, hogy a védjegy betölti-e eredetmegjelölő feladatát. Továbbá, 

a KVR 7. cikkének szövegéből is következik – többek között az (1) bekezdés c) pontjában a 

„forgalomban”, valamint g) pontjában a „fogyasztók” kifejezések használatából –, hogy az e 

cikk (1) bekezdésében említett feltétlen kizáró okok mindegyikét az érintett közönség 

véleményére tekintettel kell mérlegelni.367 

A formaspecifikus oltalomkizáró okok tekintetében ugyanakkor nem feltétlenül az 

átlagfogyasztó mércéje az irányadó.  

 

3.2. A „nem képezheti védjegy részét” [Irányelv 3. cikk (1) (a) pont] 

 

Ezen abszolút oltalomkizáró ok praktikusan a pozitív oltalmi feltételek hiányát jelenti. 

A pozitív oltalmi feltételekkel a fentiekben foglalkoztam, így e helyütt csak utalok a fenti 

III.2. pontban kifejtettekre.  

 

3.3. A megkülönböztető képesség [Irányelv 3. cikk (1) (b) pont] 

 

3.3.1. Jogalkalmazási elvek  

 

                                                                                                                                                                                              

bizonyos fokú ismeretekkel rendelkeznek azon minták jellemzőivel kapcsolatban, viszonylag magas figyelmet 
mutatnak, amikor használják őket (Ld. a Bíróság C-281/10 P. sz. Pepsi Co, Inc. v Grupo Promer Mon Graphic, 
SA ügyben 2011. október 20-án hozott ítélete 53. és 59. pontjait). 
366 Példák: Philips v. Remington ügy (62. pont), Lloyd ügy (46. pont), Linde ügy (41. pont), Libertel ügy (46. 
pont), a Bíróság C-363/99. sz. Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau ügyben 2004. február 
12-én hozott előzetes döntése (76. pont), a Bíróság C-120/04. sz. Medion AG v. Thomson multimedia Sales 
Germany & Austria GmbH ügyben 2005. október 6-án hozott előzetes döntése ( 30. pont), a Bíróság C-252/07. 
sz. Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd. ügyben 2008. november 27-én hozott előzetes döntése 
(35. pont). 
367 Ezt az értelmezést több ízben is megerősítette mind a Bíróság [fent említett, a Bíróság C-383/99. P. sz. 
Procter & Gamble Company v. OHIM ügyben 2001. szeptember 20-án hozott ítéletének (Baby-dry-ügy) 
42. pontja], mind az Elsőfokú Bíróság (a Törvényszék T-135/99. sz. Taurus-Film GmbH v. OHIM ügyben 2001. 
január 31-én hozott ítéletének 27. pontja, valamint a Törvényszék T-331/99. sz. Mitsubishi HiTec Paper 
Bielefeld GmbH, anciennement Stora Carbonless Paper GmbH v. OHIM ügyben 2001. január 31-én hozott 
ítéletének 24. pontja), ld. még a Bíróság C-136/02 P. sz. Mag Instrument Inc. v. OHIM ügyben 2004. október 7-
én hozott ítélete 43. pontját. 
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3.3.1.1. A megkülönböztető képesség jogpolitikai célja 

 

Előrebocsátom, hogy az érteketés szempontjából azon formáknak (áruforma, 

csomagolás) nincs jelentősége, amelyek magától az áru formájától függetlenek (pl. "Michelin 

Man" gumiabroncsok vonatkozásában), vagy amely formáknak a megkülönböztető 

képességét valamely distinktív szó, vagy ábrás elem biztosítja. Ezen esetekben a 

megkülönböztető képesség semmilyen problémát nem fog okozni. A jelen értekezés 

szempontjából csak azok a formák jelentősek, és a továbbiakban csak azokkal a formákkal 

foglalkozok, amelyek kizárólag magának az árunak, vagy csomagolásának ábrázolásából 

állnak. 

Az EU Bírósága több ítéletében foglalkozott a kérdéses kizáró okok mögött 

meghúzódó jogpolitikai célokkal, és e tekintetben az alábbi megállapításokat tette. A 

megkülönböztető képesség általános követelménye368 körében rögzítette, hogy ezen kizáró ok 

"a megkülönböztető képességgel nem rendelkező védjegyek lajstromozásának 

megakadályozását célozza, mivel egyedül a megkülönböztető képesség révén tudja a védjegy 

azon alapvető rendeltetését betölteni, hogy biztosítsa a fogyasztó vagy a végső felhasználó 

számára a védjeggyel megjelölt áru vagy szolgáltatás származását, lehetővé téve számukra, 

hogy az összetévesztés lehetősége nélkül megkülönböztethessék azokat más eredetű áruktól 

vagy szolgáltatásoktól".369  

A Bíróság szerint egy védjegy akkor rendelkezik megkülönböztető képességgel, ha a 

termék – amelyre vonatkozóan lajstromozását kérik – azonosítását szolgálja oly módon, hogy 

megállapítható, hogy mely vállalkozástól származik, és így megkülönbözteti az adott terméket 

más vállalkozások termékeitől.370  

A Bíróság előzetes döntése szerint a védjegy megkülönböztető képessége azon áruk 

vagy szolgáltatások vonatkozásában vizsgálandó, amelyek tekintetében lajstromoztatni 

kívánják. A vizsgálatot azon érintett személyek szemszögéből kell elvégezni, akik az adott 

áruk vagy szolgáltatások fogyasztói.371 Az esetjog szerint a megkülönböztető képességet az 

érintett termék vagy szolgáltatás átlagfogyasztójának a várható elvárásai körében kell 

értelmezni, aki ésszerűen jól tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő.372 A 

fogyasztónak analitikus vagy összehasonlító elemzés nélkül, és különösebb figyelem 

                                                             
368 Az Irányelv 3. (1)(b) cikk, a Vt. 2. § (2) bek. a) pont első fordulata 
369 Philips v. Remington ügy, 30. pont 
370 Philips v. Remington ügy, 35. pont, Linde ügy, 40. pont 
371 Philips v. Remington ügy, 63. pont, Linde ügy, 41. pont, Henkel ügy, 50. pont 
372 Gut Springenheide ügy 31. pont, Philips v. Remington ügy, 63. pont 
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tanúsítása nélkül kell tudnia megkülönböztetnie az árukat és szolgáltatásokat.373 A 

lajstromozni kívánt védjegy megkülönböztető képességének vizsgálatakor többek között a 

következő szempontok is jelentősek lehetnek: a védjeggyel érintett áruk piaci részesedése; a 

védjegy használatának intenzitása, földrajzi elterjedtsége és időbeli terjedelme; a vállalkozás 

által a védjegy reklámozására fordított összeg; a releváns fogyasztói kör milyen arányban 

azonosítja a védjeggyel érintett árukat egy bizonyos vállalkozással; valamint kereskedelmi és 

iparkamarák vagy más kereskedelmi szakmai szervezetek közleményei.374  

A színvédjegyek tekintetében hozott előzetes döntéssel375 szemben a formavédjegyek 

vonatkozásában az EU Bírósága kimondta, hogy azok megkülönböztető képességével 

kapcsolatban nem vizsgálható a versenytársak azon érdeke, hogy a megjelölést szabad 

használatra fenntartsák.376 

 

3.3.1.2. A hagyományos védjegyekkel azonos teszt és kivétele 

 

Az EU Bírósága a Linde ítéletében kifejezetten úgy rendelkezett, hogy Irányelv 

szerkezete és az említett rendelkezés szövegezése sem utal arra, hogy szigorúbb kritériumokat 

kellene alkalmazni háromdimenziós védjegyek megkülönböztető képessége esetében, mint 

másfajta védjegyeknél, így nem alkalmazható szigorúbb teszt az Irányelv 3. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjának történő megfelelés vizsgálatakor háromdimenziós védjegyek 

esetében, mint amilyen más védjegyek esetében.377  

A hagyományos típusú védjegyekre a gyakorlatban a megkülönböztető képesség 

minimális foka is elegendő az oltalom elnyeréséhez.378A korábbi joggyakorlatban az Elsőfokú 

Bíróság ezt a gyakorlatot kifejezetten formavédjegyek tekintetében is alkalmazta,379 a későbbi 

joggyakorlat azonban elsősorban az alábbiakban foglaltak alapján ezzel a megközelítéssel 

szembefordult.380  

A főtanácsnok véleményével, illetve Ausztria, és az Egyesült Királyság kormányainak 

véleményével összhangban az EU Bírósága a Linde és a Henkel előzetes döntéshozatali 

ítéleteiben azt is rögzítette, hogy a fogyasztók számára a nem hagyományos megjelölések, így 

                                                             
373 Henkel ügy, 53. pont 
374 Philips v. Remington ügy, 60. pont 
375 Libertel ügy 
376 A Bíróság C-173/04. P. sz. Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v OHIM ügyben 2006. január 12- 
én hozott ítélete (Deutsche SiSi Werke v. OHIM ügy), 63. pont 
377 Linde ügy, 46., 49. pontok  
378 Lásd pl.: Mag ügy, 34. pontját, a Törvényszék T-34/00. sz., Eurocool Logistik GmbH v. OHIM ügyben 2002. 
február 27-én hozott ítéletének 39. pontját, valamint a Törvényszék T-128/01. sz. DaimlerChrysler Corporation 
v. OHIM ügyben 2003. március 6-án hozott ítéletének 49. pontját (Calandre ügy) 
379 A Törvényszék T 393/02. sz. Henkel KGaA v. OHIM ügyben 2004. november 24-én hozott ítélete, 42. pont  
380 Ld. részletesen a III.3.3.2.1. pont alatti eseteket 
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az áru vagy csomagolás formájának jellegzetességei valószínűleg kevésbé utalnak a termék 

eredetére, mint a hagyományos (szó, ábrás) védjegyek. A szavak, logok esetében ugyanis a 

fogyasztók hozzászoktak ahhoz, hogy ezek árujelzőként szolgálnak, tehát védjegy funkciót 

töltenek be. Az áruk, illetve csomagolásuk változatossága ugyanakkor kisebb, így a 

fogyasztók számára nehezebb az áru formáját, illetve csomagolását védjegyként, tehát 

árujelzőként értelmezni. A Bíróság azt is megállapította, hogy az átlagos fogyasztóknak nem 

szokásuk, hogy – ábrás vagy szómegjelölés hiányában – a termékek csomagolásának 

formájából vonjanak le következtetést a termék eredetére vonatkozóan, ezért ilyen 

háromdimenziós védjegyek esetében a gyakorlatban nehezebbnek bizonyulhat a 

megkülönböztető képesség megállapítása, mint szó- vagy ábrás védjegyek tekintetében.381 Az 

átlagfogyasztók – bármiféle grafikai vagy szöveges elem hiányában – nem szoktak az áruk 

eredetére következtetni a formájuk vagy a csomagolásuk formája alapján, így nehezebbnek 

bizonyulhat a térbeli védjegy megkülönböztető képességét megállapítani, mint a szó- vagy 

ábrás védjegyét.382 A Bíróság ezzel kifejezetten elismerte azt, hogy a gyakorlatban valóban 

nehezebb lehet egy térbeli védjegy megkülönböztető képességét megállapítani, mint egy szó- 

vagy ábrás védjegyét. 

A Bíróság tehát alapjában véve ugyanazt a tesztet rendelte alkalmazni, azonban 

meghagyott egy lehetséges kivételt azzal, hogy kimondta, hogy a gyakorlatban az áruk és 

csomagolásuk fogyasztói érzékelése miatt nehezebb lehet háromdimenziós védjegyek 

megkülönböztető képességét megállapítani. A joggyakorlatnak végül ez a kivétel vált az 

alaptételévé. A Bíróság utalt arra, hogy a megkülönböztető képesség – értelemszeűen 

nehezebb – megszerzése lehetőségként nyitva áll a bejelentők részére.383 

 

3.3.1.3. Az áruforma jellegével szemben támasztott követelmények  

 

A Bíróság fent idézett jogértelmezése szerint egy védjegy akkor rendelkezik 

megkülönböztető képességgel, ha a termék – amelyre vonatkozóan lajstromozását kérik – 

azonosítását szolgálja oly módon, hogy megállapítható, hogy mely vállalkozástól származik, 

és így megkülönbözteti az adott terméket más vállalkozások termékeitől. Ebből a Bíróság 

szerint az következik, hogy egy adott szektor normáitól vagy szokásaitól való egyszerű eltérés 

önmagában nem elegendő ahhoz, hogy az Irányelv 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

lefektetett kizáró ok alkalmazhatóságát kizárjuk. Épp ellenkezőleg viszont, ha egy forma 

                                                             
381 Linde ügy, 40., 41., 48. pontok, Henkel ügy, 52. pont, a színvédjegykkel kapcsolatos hasonló álláspontra ld. 
Libertel ügy, 65-66. pontok 
382 Henkel v. OHIM ügy, 38. pont, Mag ügy, 30. pont 
383 A gyakorlatban ez meglehetősen nehézkes, ld. a III.3.5. pontot erről.  
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megjelölés jelentős mértékben szakít az adott szektor normáival vagy szokásaival, és ezáltal 

tölti be lényegi (eredeti) funkcióját, rendelkezik megkülönböztető képességgel.384  

Általánosságban tehát rögzíthető, hogy minél jobban hasonlít az oltalmazni kívánt 

megjelölés a kérdéses terméktípus általánosan használt jellemzőihez, annál nagyobb lesz a 

valószínűsége annak, hogy a védjegy nem rendelkezik megkülönböztető képességgel.  

 

A térbeli védjegyek speciális jellege miatt e védjegyekkel kapcsolatban nem véletlenül 

merült az a kérdés, hogy a térbeli védjegyek esetén a megjelölésnek kell-e egyedi külső 

kialakítással rendelkeznie.  Ezzel a kérdéssel a Bíróság először a Philips v Remington ügy 

harmadik kérdése keretében foglakozott.385 A Bíróság szerint a kérdést előterjesztő bíróság 

azt kívánja megtudni, hogy valamely áru (a forgókéses villanyborotva) formája csak akkor 

alkalmas-e ezen áru megkülönböztetésére, ha e forma tartalmaz valamilyen öncélú 

többletelemet, mint például funkcionális céllal nem rendelkező díszítést.  

A Bíróság kiindulópontja egyrészt az volt, hogy elegendő, ha a védjegy lehetővé teszi 

az általa megjelölt árunak vagy szolgáltatásnak a más kereskedelmi eredetű árutól vagy 

szolgáltatástól történő megkülönböztetését, és azt a meggyőződést kelti, hogy e védjegy 

jogosultjának ellenőrzése mellett állítják elő és forgalmazzák az árut, illetve nyújtják a 

szolgáltatást, és e jogosult felelősséget vállal azok minőségéért. A Bíróság rögzítette, hogy az 

Irányelv 2. cikke nem tesz különbséget a különféle védjegykategóriák között. Ennek 

keretében a Bíróság rögzítette, hogy a térbeli védjegyek megkülönböztető képessége 

értékelésének szempontjai nem térnek el a többi védjegykategória esetén alkalmazottaktól; 

különösen, az Irányelv nem írja elő, hogy azon áru formájának, amely vonatkozásában a 

megjelölést lajstromozták, öncélú többletelemeket kell tartalmaznia. Az Irányelv 2. cikke 

alapján a kérdéses formának pusztán alkalmasnak kell lennie arra, hogy a védjegyjogosult 

áruját megkülönböztesse más vállalkozások áruitól, és így betöltse alapvető rendeltetését, 

azaz garantálja a termék eredetét. 

Tekintettel a fenti megállapításokra, a második kérdésre azt a Bíróság azt a választ 

adta, hogy ahhoz, hogy alkalmas legyen valamely áru megkülönböztetésére az Irányelv 

2. cikke alapján, azon áru formája, amely tekintetében a megjelölést lajstromozták, nem kíván 

meg semmilyen öncélú többletelemet, mint például funkcionális céllal nem rendelkező 

díszítést.  

                                                             
384 Henkel ügy, 49. pont, Mag ügy, 31. pont, a Bíróság C-456/01 P. és C-457/01 P. sz. Henkel KGaA v. OHIM 
egyesített ügyekben 2004. április 29-én hozott ítélete, 39. pont.  
385 Philips v. Remington ügy, 41-50. pontok 
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Hozzáteszem ugyanakkor, hogy a nem funkcionális díszítés eredményezheti az 

egyébként hiányzó megkülönböztetésre alkalmassági kritérium pótlását, ha annak 

eredményeképpen a forma jelentősen eltér az ágazatban szokásos formától. 

 

 

 

 

3.3.1.4. Elhatárolás a formatervezési mintaoltalomtól 

 

Az EU Bíróságának fent ismertetett joggyakorlatát összegezve, a megkülönböztető 

képesség körében vizsgálni kell, hogy a megjelölés eltér-e a szektorban szokásos, normális 

megjelölésektől, azonban az EU Bíróságának joggyakorlata azt is egyértelművé teszi, hogy a 

megkülönböztető képesség vizsgálata nem újdonsági teszt. Ennek kimondása a formatervezési 

mintaoltalomtól való elhatárolás miatt szükséges. Hozzáteszem, hogy a megkülönböztető 

képesség vizsgálata nem is a formatervezési mintaoltalom másik pozitív oltalmi feltételének, 

jelesül az egyéni jellegnek a tesztje. 

Az újdonság és az egyéni jelleg követelményeiről a formatervezési mintákkal 

kapcsolatos irányelv az alábbiak szerint rendelkezik.386 

 

"4. cikk 

Újdonság 

 

Új a minta, ha azzal azonos minta nem jutott nyilvánosságra a bejelentés napját 

– elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napját – megelőzően. A mintákat 

egymással azonosnak kell tekinteni, ha külső jellegzetességeik csupán 

lényegtelen részletekben különböznek. 

 

5. cikk 

Egyéni jelleg 

 

(1) A formatervezési mintának egyéni jellege van, ha a bejelentés napját – 

elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napját – megelőzően nyilvánosságra 

                                                             
386 Ezen rendelkezésekkel lényegileg megegyeznek a közösségi formatervezési mintákról szóló 6/2002/EK 
rendelet, valamint a formatervezési mintákról szóló 2001. évi XLVIII. törvény releváns rendelkezései. 
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jutott bármely mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást 

tesz. 

(2) Az egyéni jelleg megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a szerző milyen 

alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát."387 

 

A jelen dolgozat kereteit nagyon kitágítaná a formatervezési mintákkal kapcsolatos 

joggyakorlat vizsgálata, így azzal a továbbiakban nem foglalkozok.388  

  

3.3.1.5. Összegzés 

 

A formavédjegyek megkülönböztető képességének vizsgálatával kapcsolatos 

szempontok az alábbiakban összegezhetőek a Bíróság előzetes döntései, valamint a 3.2.2 

pontban ismertetendő esetekben visszaköszönő indokolások alapján. 

A fentiekben felvázolt, és a lentiekben összegzett követelmények csak akkor 

relevánsak, ha a bejelentett megjelölés kizárólag az áru, illetve csomagolás formáját 

oltalmazza, és nem tartalmaz egyéb elemeket, mint például szavakat vagy ábrákat, amelyek 

önmagukban vagy a formával kombinálva képesek a megkülönböztető képességet biztosítani. 

Ebben az esetben ugyanis önmagában a szó, illetve ábrás elem képes lehet a lajstromozáshoz 

szükséges megkülönböztető képességet biztosítani, akkor is, ha az áru vagy csomagolás forma 

egyébként semmilyen megkülönböztető képességgel nem rendelkezik. A továbbiakban tehát 

csak azon megjelölések megkülönböztető képességét elemezem, amely önmagában az áru 

vagy csomagolás formájából áll, további megkülönböztetésre alkalmas szó, ábra vagy egyéb 

elem nem szerepel a bejelentésben.  

 (A) Az elemzés során figyelembe kell venni, hogy 

(i) a formavédjegyekre nem alkalmazható szigorúbb teszt, mint egyéb megjelölésekre, 

mindazonáltal nehezebb lehet a megkülönböztető képesség fennállására következtetni, 

tekintettel arra, hogy a formavédjegyeket a fogyasztók nem feltétlenül úgy értelmezik, mint a 

hagyományos szó, vagy ábrás megjelöléseket, 

(ii) a megkülönböztető képesség elemzése nem a formatervezési mintaoltalmi jogban 

alkalmazott újdonság teszt 

(iii) a térbeli megjelölések lajstromozása nem biztosíthat termék monopóliumot.389 

                                                             
387 Az idézett irányelvi rendelkezésekkel lényegében azonos szabályokat tartalmaznak a KMR 5-6. cikkei, 
valamint az Fmtv. 2-3. §-a. 
388 A témakörről áttekintést nyújt az OHIM Formatervezési Minta Iránymutatás 25-38. o. valamint ZOMBORI 
Zsolt: Formatervezési mintaoltalom Magyarországon és az Európai Közösségben II. rész, In: Iparjogvédelmi és 
Szerzői Jogi Szemle 2006. június, 42-48. o. 
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(B) Az elemzés során az alábbi szempontokat kell vizsgálni: 

(i) a forma nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, ha egy alap geometriai 

forma, 

(ii) egyszerű és banális formák nem oltalomképesek, 

(iii) minél jobban hasonlít a forma azon formára, amelyet a kérdéses termék leginkább 

felvesz, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a forma nem rendelkezik 

megkülönböztető képességgel, 

(iv) a formának jelentősen el kell térnie az adot szektor normális vagy szokásos 

formáitól, 

(v) nem elégséges, hogy a forma egy közönséges forma egy változata, vagy több 

forma egy változata, amikor az adott szektorban a formák nagy változatossága lelhető fel, 

(vi) a funkcionális formák, illetve a formák funkcionális jellemzőit a fogyasztó ekként 

fogja értékelni (pl. mosogatótablettában eltérő szín eltérő hatóanyagra utal), és így a 

megkülönböztető képesség tekintetében nem releváns, 

(vii) az esztétikai eredetiség, amennyiben alapvető formákra való leegyszerűsítés vagy 

ergonómiai optimalizálás eredménye, úgy az a megkülönböztető képességre nagy 

valószínűséggel kedvezőtlenül hat.  

Összegezve, a teszt alapvetően az, hogy a forma annyira jelentősen különbözik-e az 

alapvető, közönséges, vagy elvárt formáktól, hogy képessé válik arra, hogy a fogyasztó 

kizárólag a forma alapján azonosítsa a terméket, és kedvező tapasztalat esetén újra vásároljon 

belőle. Ebben az esetben ugyanis a védjegyfunkciót képes a megjelölés betölteni. Az 

elemzéshez szükséges általában a piacon fellehető áruk, csomagolások vizsgálata, lehetőleg 

megfelelően tág árukategória vizsgálatával.390  

 

3.3.2. Esetjog 

 

A fenti III.3.3.1 pontban részletesen kifejtett összetett szempontrendszer alapján a 

közösségi jogalkalmazók az alábbi egyedi döntéseket hozták. 

Előrebocsátandó, hogy a megkülönböztető képesség kétségtelenül a leggyakrabban 

felhívott abszolút oltalomkizáró ok a formavédjegyek tekintetében, bírósági szakba is több 

tucat ilyen ügy jutott el, amely ügyek elsöprő többségében a fellebbezés elutasításra került, és 

a bejelentés így nem került lajstromozásra.  

                                                                                                                                                                                              
389 Megjegyzendő, hogy ugyanez a jogpolitikai cél megjelenik az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjában 
foglalt kizáró okokkal kapcsolatban is.  
390 Ld. Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok a C-173/04 P. sz. Deutsche SiSi Werke v. OHIM ügyben 2005. július 
14-én adott véleményét.  
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A megkülönböztető képesség a legtöbb elutasított védjegy esetében akkor is vizsgálat, 

említés tárgya, amikor a formaspecifikus kizáró okok [Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pont] 

is vizsgálatra vagy említésre kerülnek.391  

 

3.3.2.1. Megadott védjegyek  

 

A joggyakorlatot elemezve elmondható, hogy kezdetben némileg liberálisabb 

gyakorlatról tanúbizonyságot téve (adott esetben az Elsőfokú Bíróság döntése alapján) több 

áru, illetve csomagolás formát is lajstromoztak A lajstromban szerepelnek tehát olyan térbeli 

megjelölések, amelyek rendelkeznek megkülönböztető képességgel, megfelelnek a fenti 

III.3.3.1 pontban összegzett követelményeknek, azzal, hogy szerzett megkülönböztető 

képesség nélkül kerültek lajstromozásra, illetve az abszolút kizáró okok tekintetében 

elfogadásra. Ilyen védjegy például a  

(i) Granini üveg forma többek között a 32. osztályba tartozó italok vonatkozásában392,  

(ii) a Toblerone csokoládé formája a 30. osztályba tartozó édességekre393,  

(iii) a Jägermesiter üveg formája a 33. osztályba tartozó alkoholos italok 

vonatkozásában,394 

(iv) egy átlátszó, vonalakkal díszített ásványvizes palack395 

 

  

 

                                                             
391 Ld. részletesen a lenti III.3.6-III.3.9. fejezeteket  
392 Lajstromszám: 000394338, fellebbezés alapján kapott oltalmat (ügyszám a Fellebbezési Tanács előtt: 
R0139/1999-1). 
393 Lajstromszám: 000031237 
394 Lajstromszám: 002050417 
395 Az Elsőfokú Bíróság T-305/02. sz. Nestlé Waters France v. OHIM ügyben 2003. december 3-án hozott 
határozata 
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Egy műanyagból készült folyékony szappantartó ügyében az Elsőfokú Bíróság az 

OHIM Fellebbezési Tanács határozatát hatályon kívül helyezte, amelynek eredményeképpen 

a lenti ábra szerinti megjelölést lajstromozták. 396 

  

 

Az Elsőfokú Bíróság külön kiemelte, hogy a megkülönböztető képesség minimális 

foka is elegendő ahhoz, hogy a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kizáró ok 

ne legyen alkalmazható. A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a bejelentett 

védjegy több elem kombinációjából tevődik össze, jellegzetes megjelenítésben, amely 

megkülönbözteti azt az érintett termékek esetében a piacon fellelhető többi formától, és ezért 

meg kell állapítani, hogy a bejelentett védjegy – egészében szemlélve – rendelkezik az előírt 

minimális megkülönböztető képességgel.397   

A flakont a Törvényszék tehát a megszokottól eltérőnek ítélte, és alkalmasnak találta 

arra, hogy a védjegybejelentésben szereplő árukat, nevezetesen a mosószereket és a 

folyadékok tárolására szolgáló műanyag dobozokat megkülönböztesse más kereskedelmi 

származású áruktól. A Törvényszék a tároló három tulajdonságát hangsúlyozta. Először is, a 

tároló különösen szögletes, és a sarkok, az élek és az oldalak a formáját egy kristályhoz teszik 

hasonlóvá. Másodszor, a tároló azt a benyomást kelti, mintha egy önálló tárgy lenne, mivel 

kupakja illeszkedik annak összképébe. Végül pedig a tároló különösen lapos, ami egyedi és a 

megszokottól eltérő megjelenést kölcsönöz neki. 398  

Az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a bejelentett térbeli védjegy a megszokottól 

eltérő, és alkalmas arra, hogy a szóban forgó termékeket megkülönböztesse a más 

kereskedelmi származású ilyen termékektől. Ezt az álláspontot támasztja alá az a tény is, hogy 

a felperesnek a jelen ügyben szereplő, bejelentett védjegyével azonos formából álló térbeli 

védjegyét 11 tagállamban lajstromozták.399 

                                                             
396 Henkel v. OHIM ügy 
397 Henkel v. OHIM ügy, 42. pont 
398 Henkel v. OHIM ügy, 40-41. pontok 
399 Henkel v. OHIM ügy, 47. pont 
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A kezdeti liberálisabb joggyakorlatot követően azonban a későbbi a bírósági 

joggyakorlat szinte kivétel nélkül elutasította a jogorvoslati kérelmeket az OHIM által 

megtagadott vagy törölt védjegyek ellen benyújtott fellebbezések vonatkozásában. Az utóbbi 

években tehát a szó vagy ábrás elem nélküli áru vagy csomagolás formák oltalma 

meglehetősen ritka, példaként említhető: 

(i) 2013-ból a különleges formájú ásványvíz flakon a 21. osztályba tartozó műanyag 

üvegek és a 32. osztályba tartozó ásványvizek vonatkozásában,400 

(ii) 2012-ből a Kotányi fűszertartó speciális formája többek között a 29. és 30. 

osztályokban (fűszerekre is)401 

 

   

 

Egy törlési eljárásban a Fellebbezési Tanács vizsgálta, hogy a Rubik-kocka formája 

rendelkezik-e megkülönböztető képességgel, és arra a következtetésre jutott, hogy a kocka 

formája jelentősen eltér a szektorban (játékok) szokásos formáktól, illetve a kérelmező nem 

bizonyította, hogy ne térne el a szokásos formáktól, így rendelkezik inherens 

megkülönböztető képességgel.402  

 

3.3.2.2. Elutasított védjegybejelentések 

 

Az utóbbi években a közösségi joggyakorlat meglehetősen szigorú a forma 

megjelölésekkel szemben, és így a megkülönböztető képesség hiányára hivatkozva döntő 

többségben elutasításra vagy törlésre kerültek a bejelentett térbeli megjelölések.  

                                                             
400 Lajstromszámok: 1112739, 1112737 
401 Lajstromszám: 1083072 
402 Az OHIM Fellebbezési Tanácsának R 1526/2008-2. sz. Simba Toys GmbH & Co. KG v. Seven Towns Ltd 
ügyben 2009. szeptember 1-jén hozott határozata 
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Az alábbiakban összegzem - nem a teljesség igényével azokat a megjelöléseket, 

amelyek a megkülönböztető képesség hiánya miatt elutasításra kerültek, és bírósági szakban 

is voltak:  

(i) mosogató tabletták, mivel alapvető geometriai formák403  

(ii) zseblámpák,404  

(iii) átlátszó üvegek,405  

(iv) ital csomagolására szolgáló zacskó,406  

(v) szélenergia konverterek,407  

(vi) édességek és csomagolásai,408  

(vii) parfüm üveg,409  

(viii) mintákkal díszített csipesz,410  

(ix) speciális virsli forma,411 

(x) gömb alakú vibráló masszírozó forma412 

(xi) táska formája.413 

(xii) italos üveg "tökéletes henger alakú" formája.414 

(xiii) likőr üveg415 

(xiv) ""Louis Vuitton zár"416 

(xv) pohár forma417 

 

                                                             
403 A Bíróság C-473/01. P. és C-474/01. P., C-468/01. P. - C-472/01. P., C-456/01. P. és C-457/01. P. sz. Procter 
& Gamble Company v. OHIM egyesített ügyekben 2004. április 29-én hozott határozatai 
404 Mag ügy 
405 A Bíróság C-286/04 P sz. Eurocermex SA v. OHIM ügyben 2005. június 30-án hozott határozata, a 
Törvényszék T-12/04 sz. Almdudler-Limonade A. & S. Klein v. OHIM ügyben 2005. november 30-án hozott 
határozata 
406 Deutsche SiSi Werke v. OHIM ügy 
407 A Bíróság C-20/08. P. sz. Enercon GmbH v. OHIM ügyben 2008. december 9-én hozott ítélete 
408 Bounty csokoládé formája: A Törvényszék T-28/08. sz. Mars, Inc. v. OHIM ügyben 2009. július 8-án hozott 
ítélete (az OHIM a védjegyet 2003-ban bejegyezte, azonban törlési eljárásban a Fellebbezési Tanács a 
megkülönböztető képesség hiányát megállapította), a Bíróság C 25/05. P. sz. August Storck KG v. OHIM ügyben 
2006. június 22-én hozott ítélete, mindkét eset ismertetve a III.3.5.2 pontban tekintettel arra, hogy a szerzett 
megkülönböztető képesség releváns volt mindkettő ügyben.  
409 A Törvényszék T-104/08. sz. ars Parfum Creation & Consulting GmbH v. OHIM ügyben 2009. május 5-én 
hozott ítélete 
410 A Törvényszék T-78/08. sz. Fides B. Baldesberger v. OHIM ügyben 2009. június 11-én hozott ítélete 
411 A Törvényszék T-15/05. sz. Wim De Waele v. OHIM ügyben 2006. május 31-én hozott ítélete 
412 A Törvényszék T-137/12. sz. FunFactory GmbH v. OHIM ügyben 2013. január 18-án hozott ítélete  
413 A Törvényszék T-409/10 és T-410/10 sz. Bottega Veneta International Sàrl ügyekben 2013. március 22-én 
ítéletei 
414 A Törvényszék T-178/11. sz. Voss of Norway ASA v. OHIM ügyben 2013. május 28-án hozott ítélete 
415 A Törvényszék T-66/13. sz. Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG v. OHIM ügyben 2014. július 
16-án hozott ítélete 
416 A Bíróság C-97/12 P. sz. Louis Vuitton Malletier v. OHIM ügyben 2014. május 15-én hozott ítélete 
417 A Törvényszék T-474/12. sz. Giorgio Giorgis v. OHIM ügyben 2014. szeptember 25-én hozott ítélete 
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A fenti megjelölések kapcsán az OHIM és az európai bíróságok összegző jelleggel 

arra a következtetésre jutottak, hogy  

(i) a formák nem a gyártóra vagy forgalmazóra utaló megjelölések, azaz nem az 

árukat megkülönböztető és meghatározott kereskedelmi eredethez kapcsoló 

jelölések;  

(ii) a megjelölések megszokott formájúak, a piacon szokásos formától nem eltérő 

jellegűek;  

(iii) a lajstromoztatni kívánt védjegyek így inkább az áru természetéről nyújtanak 

tájékoztatást a fogyasztónak, és nem teszik lehetővé ezen árunak más áruktól 

való megkülönböztetését vagy meghatározott kereskedelmi eredethez 

kapcsolását.  

 

3.4. A leíró jelleg [Irányelv 3. cikk (1) bekezdés (c) pont] 

 

3.4.1. A kizáró ok mögötti közérdek 

 

Az árura, szolgáltatásra utaló, ún. leíró megjelöléseket illetően [az Irányelv 3. (1)(c) 

cikk, a Vt. 2. § (2) a) pont harmadik fordulata] az EU Bírósága az alábbiakat fejtette ki: "az 

Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja azt a közérdekű célt szolgálja, hogy a 

lajstromozási kérelemmel érintett áruk vagy szolgáltatások tulajdonságait leíró megjelöléseket 

mindenki szabadon használhassa, beleértve az együttes védjegyként, illetve az összetett vagy 

ábrás védjegy részeként történő használatot. A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja 

megakadályozza tehát az ilyen megjelölések egy vállalkozás javára, lajstromozott 

védjegyként történő kisajátítását (lásd e körben a Windsurfing Chiemsee döntés 25. pontját). 

Az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja mögött húzódó közérdek magában foglalja, 
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hogy – a 3. cikk (3) bekezdésének esetét kivéve – e rendelkezés értelmében ne részesülhessék 

oltalomban, és így mindenki számára szabadon használható legyen az olyan megjelölés, 

amely kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a 

szolgáltatás tulajdonságai feltüntetésére használhatnak."418  

Az OHIM Védjegy Iránymutatás szerint a vizsgálónak nem szükséges kimutatni, a 

hogy a bejelentéskor a bejelentő versenytársai már deskriptív módon használják a bejelentett 

megjelölést, sőt azt sem kell kimutatnia, hogy harmadik személyeknek a jövőben érdekük 

lehet a bejelentett megjelölés deskriptív módon történő használata.419 Ebben az értelemben az 

EU Bírósága a német jogban alkalmazott „Freihaltebedürfnis”420 követelményét elvetette 

közösségi szinten, nemcsak a leíró jelleg, hanem általában az abszolút kizáró okok 

tekintetében.421  

Az EU Bírósága több döntésében is rámutatott arra, hogy ezen kizáró ok alkalmazható 

forma védjegyekre is.422 Az EU Bírósága rámutatott arra is, hogy az Irányelv 3. cikk (1) c) 

pontja nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a térbeli csomagolásból álló védjegy a csomagolt 

áru jellemzőjét (pl. minőségét) írja le, bár hozzáteszi, hogy nehéz ilyen jellemzőt találni.423 

Ilyen esetben a hatóságnak a csomagolás és az áruk jellege alapján, a védjegy valamennyi 

jellemzőjének, valamint a fent megjelölt közérdeknek a figyelembe vételével el kell a 

vizsgálatot végeznie, és elvből nem utasíthatja el a bejelentést.424  

 

3.4.2. Esetjog 

 

A fentiekben kifejtettek értelmében az EU Bírósága több alkalommal hangsúlyozta, 

hogy az Irányelv 3. cikk (1) (c) pontjának önálló jelentősége van térbeli megelölések esetében 

is.  

Az esetjog 2013-ig történő áttekintése azonban azt a némileg meglepő eredményt 

hozza, hogy az OHIM elutasított védjegy adatbázisában mindössze négy olyan bejelentés425 

található, amelyet az OHIM kizárólag ezen kizáró ok [pontosabban a KVR szó szerint 

megegyező 7. cikk (1) c) pontja] alapján utasított el. Ezzel szemben több tucat olyan döntés 

                                                             
418 Linde ügy, 73-74. pontjai 
419 OHIM Védjegy Iránymutatás 35. oldal 
420 Az általános használat céljára való fenntartás szükségessége.  
421 A Bíróság C-108/97 and C-109/97. sz. Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. 
Boots- und Segelzubehör Walter Huber és Franz Attenberger egyesített ügyekben 1999. május 4-én hozott 
előzetes döntése, 35. pont; Postkantoor ügy, 61. pont, OHIM Védjegy Iránymutatás 6. oldal.  
422 Henkel ügy, 44. pont, Linde ügy, 70. pont 
423 Henkel ügy, 42. pont 
424 Linde ügy, 75. pont 
425 Lajstromszámok: 000702951, 004779658, 001499888, 002506897 
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szerepel az adatbázisban, amelyeket az OHIM ezen jogszabályhely és a megkülönböztető 

képesség hiánya [Irányelv 3. cikk (1) b) pont, KVR 7. cikk (1) b) pont] és/vagy a 

formaspecifikus kizáró okok [Irányelv 3. cikk (1) e) pont, KVR 7. cik (1) c) pont] fennállása 

miatt utasított el.426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. A megkülönböztető képesség megszerzése  

 

                                                             
426http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Refused_NavigateResults.cfm?Start=61&CFID=9429271&CFT
OKEN=37096112, utolsó megtekintés ideje: 2013. július 18. Az OHIM 2014 elején megújított honlapján jogalap 
alapján nem lehet keresni. 
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3.5.1. A megkülönböztető képesség megszerzése az EU Bíróságának előzetes 

döntéseiben 

 

Az Irányelv 3. (3) cikkének megfelelően védjegyoltalomban részesülhetnek olyan 

megjelölések is, amelyek eredetileg nem rendelkeztek megkülönböztető képességgel, feltéve, 

hogy széles körű, hosszú ideig tartó és/vagy intenzív használata révén azt a fogyasztók 

képesek árujelzőként, megkülönböztető jelzésként értelmezni, és amelynek eredményeképpen 

a fogyasztók a megjelölést már nem leíróként, hanem eredetazonosító, megkülönböztető 

jelzésként értelmezik. A megkülönböztető képesség hiánya tehát orvosolható, az Irányelv 3. 

cikk (3) bekezdése szerint a megkülönböztető képesség megszerzése esetén. 

A megkülönböztető képesség megszerzése elvileg bármilyen típusú megjelölés 

vonatkozásában bizonyítható. Leggyakrabban szóvédjegyeknél merül fel lehetősége, egyes új 

típusú védjegyeknél (színvédjegy, térbeli védjegy, stb.) pedig az esetek egy jelentős részében 

csak a szerzett megkülönböztető képesség segítheti a bejelentett megjelölést a 

lajstromozáshoz.  

Az EU Bírósága a megkülönböztető képesség megszerzéséről az alábbiak szerint 

foglalt állást Chiemsee előzetes döntésében:  

- "valamely védjegy használata révén akkor szerzi meg a megkülönböztető képességet, 

ha a lajstromozni kért megjelölés alkalmassá válik arra, hogy a vele érintett terméket 

akként azonosítsa, hogy az egy meghatározott vállalkozástól származik, és így arra, 

hogy az adott terméket más vállalkozások áruitól megkülönböztesse;  

- az kizár minden olyan, a megkülönböztető képességre vonatkozó különbségtételt, 

amely annak vélt jelentőségén alapul, hogy egy adott földrajzi megjelölés 

használatának lehetősége más vállalkozások számára is megmaradjon;  

- annak mérlegelésekor, hogy valamely védjegy használata révén megszerezte-e a 

megkülönböztető képességet, a védjegylajstromozás hatáskörével rendelkező 

hatóságnak a bizonyítékok átfogó vizsgálatának eredményeképpen kell megállapítania, 

hogy a megjelölés alkalmassá vált arra, hogy a vele érintett terméket akként azonosítsa, 

hogy az egy meghatározott vállalkozástól származik, és így arra, hogy az adott 

terméket más vállalkozások áruitól megkülönböztesse;  

- amennyiben a védjegylajstromozás hatáskörével rendelkező hatóság azt állapítja meg, 

hogy a releváns fogyasztói kör jelentős része a védjegy alapján az azzal érintett árukat 

akként azonosítja, hogy azok egy meghatározott vállalkozástól származnak, úgy kell 

tekinteni, hogy a védjegy lajstromozásának feltétele teljesült;  
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- amennyiben a védjegylajstromozás hatáskörével rendelkező hatóság a lajstromozni kért 

megjelölés megkülönböztető képességének vizsgálata során különös nehézségekbe 

ütközik, a közösségi jog nem zárja ki, hogy – saját nemzeti joga rendelkezéseinek 

betartása mellett – döntéséhez közvélemény-kutatást vegyen figyelembe 

iránymutatásként.”427 

A Chiemsee egyesített ügyekben hozott ítélet szerint a védjegy használata révén 

szerzett megkülönböztető képessége megítélésénél tekintetbe vehető többek között az alábbi 

szempontok: a védjegy által elfoglalt piaci részesedés, az intenzitás, a védjegy használatának 

földrajzi kiterjedése és tartama, a vállalkozás által a védjegy reklámozása céljából 

megvalósított beruházások jelentősége, azon érdekelt fogyasztók hányada, akik a védjegy 

miatt úgy azonosítják az árukat és szolgáltatásokat, mint amelyek egy meghatározott 

vállalkozástól származnak, továbbá a kereskedelmi és iparkamaráktól és egyéb szakmai 

szervezetektől származó nyilatkozatok.428 A szerzett megkülönböztető képesség bizonyítására 

alkalmas lehet tehát különösen: közvélemény-kutatás, forgalmi és marketing adatok, kamarák, 

szakmai szervezetek és harmadik személyek nyilatkozatai.  

Színvédjegyek esetében az EU Bírósága a Libertel előzetes döntésében foglalkozott a 

szerzett megkülönböztető képességgel, bár megállapításai más védjegyekre is 

alkalmazhatóak, és arra következtetésekre jutott: egy önmagában vett szín rendelkezhet 

megkülönböztető képességgel, Ennek az a feltétele, hogy az érintett vásárlóközönség képes 

olyanként azonosítani az árut vagy szolgáltatást, mint amely adott vállalkozástól származik, és 

ezáltal képes megkülönböztetni azt más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Mind a 

lajstromoztatni kívánt szín megkülönböztető képességének mérlegelésekor, mind pedig annak 

mérlegelésekor, hogy a lajstromozás megfelel-e az ahhoz kapcsolódó közérdeknek, hogy 

indokolatlanul ne szűküljön a védjegy bejelentési kérelemben megjelöltekkel megegyező 

típusú árukat és szolgáltatásokat kínáló többi gazdasági szereplő rendelkezésére álló színek 

köre. Annak mérlegelésekor, hogy egy védjegy rendelkezik-e megkülönböztető képességgel, 

a védjegylajstromozás hatáskörével rendelkező hatóságnak olyan konkrét vizsgálatot kell 

lefolytatnia, amely figyelemmel van az adott eset összes körülményére, különösen a védjegy 

korábbi használatára.429 

A megkülönböztető képesség megszerzése tekintetében az EU Bírósága az ún. Have a 

break ügyben430 hozott ítéletében további lényeges iránymutatásokat adott. Elsőként, 

                                                             
427 Chiemsee ügy, 54. pont 
428 Chiemsee ügy, 51. pont 
429 Libertel ügy, 77. pont 
430 A Bíróság C-353/03. sz. Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd. ügyben 2005. július 7-én hozott 
előzetes döntése (Have a break ügy) 
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rámutatott, hogy "akár benne rejlő, akár használat révén megszerzett megkülönböztető 

képességet egyrészt azon áruk vagy szolgáltatások összefüggésében kell értékelni, amelyek 

vonatkozásában a védjegyet bejelentették, másrészt a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások 

szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztójának 

feltételezett észlelésével összefüggésben."431 Másodikként, kifejtette az EU Bírósága, hogy a 

megkülönböztető képesség megszerzéséhez szükséges, "a „védjegy védjegyként történő 

használata” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag arra a használatra vonatkozik, 

melynek célja az áru vagy szolgáltatás meghatározott vállalkozástól származóként történő 

azonosítása az érintett vásárlóközönség részéről."432   

Az EU Bírósága az ún. Oberbank ügyben kimondta, hogy a megkülönböztető 

képesség megszerzését nem lehet fix ismertségi küszöbhöz kötni, amikor rögzítette, hogy a 

megkülönböztető képesség követelményével ellentétes a nemzeti jog olyan értelmezése, 

amely szerint minden esetben a közvélemény-kutatásnak legalább 70% mértékű fogyasztói 

felismerést kell mutatnia."433 Kérdés, hogy a fentiekben rögzített általános követelményeken 

túlmenően a megkülönböztető képesség megszerzésének vannak-e speciális körülmények a 

térbeli védjegyek esetén.  

Megállapítható, hogy általánosságban nincsenek speciális szabályok a térbeli 

védjegyekre. Térbeli védjegy megkülönböztető képességének megszerzésével foglakozott az 

EU Bírósága a Philips v Remington ügy harmadik kérdése alatt. A Bíróság szerint „amikor 

valamely gyártó a piacon a különleges árukat egyedüliként kínálja, az ezen áruk formájából 

álló megjelölés gyakori használata elegendő ahhoz, hogy e megjelölés megszerezze a 

megkülönböztető képességet olyan körülmények között, amikor a használat eredményeképpen 

az érintett körök jelentős része a formát kizárólag e gyártóval és nem más vállalkozással 

azonosítja. Mindazonáltal, a nemzeti bíróság feladata arról meggyőződni, hogy a 

körülményeket konkrét és megbízható adatok alapján állapították meg, hogy tekintetbe vették 

a szóban forgó áru- vagy szolgáltatáskategóriának a szokásosan tájékozott, ésszerűen 

figyelmes és körültekintő átlagfogyasztó általi feltehető észlelését.434 

 

3.5.2. A megkülönböztető képesség bizonyítása  

  

                                                             
431 Have a break ügy, 25. pont 
432 Have a break ügy, 29. pont 
433 A Bíróság C-217/13. és C-218/13. sz. Oberbank AG (C-217/13), a Banco Santander SA és a Santander 
Consumer Bank AG (C-218/13) v. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV egyesített ügyekben 2014. június 
19-én hozott előzetes döntésének 49. pontja 
434 Philips v. Remington ügy, 65. pont 
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A fentiekben összegzett joggyakorlat alapján a megkülönböztető képességet egyrészt 

azon áruk vagy szolgáltatások összefüggésében kell értékelni, amelyek vonatkozásában a 

védjegyet bejelentették, másrészt az érintett személyek köre, azaz a szóban forgó áruk vagy 

szolgáltatások szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos 

fogyasztóinak vélelmezhető észlelésével összefüggésben.435  

Azt illetően, hogy a védjegynek milyen mértékű piaci penetrációt és az érintett 

vásárlóközönség körében milyen ismertséget kell elérnie ahhoz, hogy használat révén 

megkülönböztető képességre tegyen szert, és ezáltal az árukat és szolgáltatásokat másokkal 

szemben egy adott vállalkozásnak tulajdonítsák, az ítélkezési gyakorlat nem ír elő rögzített 

százalékos mértéket az érintett nagyközönség általi piaci felismerésre vonatkozóan, sőt ezt a 

százalékos küszöböt az Oberbank ügyben az EU Bírósága elvetette. Az adott piacon az 

érintett nagyközönség rögzített százalékos aránya helyett egy bizonyítéknak azt kell inkább 

igazolnia a bejelentőnek vagy jogosultnak, hogy a megjelölést, illetve a védjegyet a 

nagyközönség jelentős hányada konkrét árukat és szolgáltatásokat azonosítóként fogja fel, sőt 

a Nestlé v. Cadbury ügyben hozott ítélet alapján – szemben minden más védjeggyel, amely 

szintén jelen lehet – egyedül a bejelentett védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást tekinti 

valamely meghatározott vállalkozástól származónak.436 

A megkülönböztető képesség megszerzésének bizonyításával kapcsolatban számos 

egyéb kérdés is felmerül.  

Fontos a megkülönböztető képesség megszerzésének az időpontja. Az Irányelv 3. cikk 

(3) bekezdése szerint "Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjai alapján a megjelölés nincs kizárva 

a védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a 

bejelentés bejelentési napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet. Ezen 

túlmenően bármelyik tagállam előírhatja, hogy ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha a 

megjelölés a megkülönböztető képességet a bejelentés bejelentési napját vagy a lajstromozás 

napját követően szerezte meg." Az Irányelv a megkülönböztető képességnek a bejelentési 

napot követő megszerzésére tehát opcionális szabályt tartalmaz.  

                                                             
435 Az érintett fogyasztók közé ennélfogva nem csak azok a személyek tartoznak, akik az árukat és a 
szolgáltatásokat ténylegesen megvásárolták, hanem az esetleges érdeklődők is, szigorúan jövőbeni vásárló 
értelemben véve (A Törvényszék T-378/07. sz. CNH Global NV v. OHIM ügyben 2010. szeptember 29-én hozott 
ítélete [RED/BLACK/GREY (traktor felülete) ügy] 41. és azt követő pontjai). A jövőbeni vásárlók 
meghatározása a lajstromozni kért konkrét termék vagy szolgáltatás tekintetében történik. Ha az igényelt áruk 
vagy szolgáltatások köre tág (például táskák vagy órák), nincs jelentősége annak, hogy a megjelölés alatt kínált 
konkrét termékek rendkívül drága luxuscikkek – a vásárlóközönségnek részét fogja képezni a közösségi 
védjegybejelentésben igényelt áruk valamennyi jövőbeni vásárlója, beleértve a nem luxus és olcsóbb termékekét 
is, ha az igény tág kategóriára vonatkozik. 
436 A Bíróság C-215/14. sz. Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd. ügyben 2015. szeptember 16-án 
hozott előzetes döntése 
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Ennek alapján más a közösségi védjegyjogi és más a magyar szabályozás: előbbiben a 

bejelentés napjáig meg kell szerezni a megkülönböztető képességet bejelentési eljárásban, 

törlési eljárásban viszont elég, ha a lajstromozást követően437, míg az utóbbiban elegendő, ha 

a lajstromozásról szóló határozatig megszerzi a megjelölés a megkülönböztető képességet.438 

Különösen közösségi védjegyek esetében merül fel a megkülönböztető képesség 

megszerzésének területi dimenziója, annak ugyanis a Közösség releváns részében kell 

fennállnia, tehát a Közösség azon részében, ahol a kizáró ok fennáll. Ez a követelmény 

egyszerűbben teljesíthető, ha egy szómegjelölés egy adott nyelven leíró439, hiszen ebben az 

esetben alapvetően elég lehet csak az adott nyelvet beszélő fogyasztók körében kimutatni a 

megszerzett megkülönböztető képességet, azonban a formavédjegyeknél általában ilyen 

megosztás nincsen, így a megkülönböztető képesség megszerzésének tekintetében a Közösség 

teljes területe releváns. 

A Törvényszék és az EU Bíróságának esetjoga szerint a forma megjelölésekre a 

megkülönböztető képességet valamennyi tagállamra igazolni kell,440 és erre az OHIM 

Iránymutatás is kifejezetten utal.441 A területi követelményt az EU Bírósága a Lindt 

csokoládényúl esetben úgy tűnik, hogy némileg lazította, amikor úgy fogalmazott, hogy noha 

"az ítélkezési gyakorlatnak megfelelően igaz, hogy azt, hogy valamely védjegy rendelkezik a 

használat révén megszerzett megkülönböztető képességgel, az Unió azon része tekintetében 

kell bizonyítani, amelyben nem rendelkezett ezzel kezdettől fogva, túlzás lenne megkövetelni, 

hogy a megkülönböztető képesség ezen megszerzését valamennyi tagállam tekintetében 

bizonyítsák."442 

A területi követelmény azonban önmagában nézve is szigorú, különösen szigorúnak 

tűnik azonban akkor, amikor összevetjük a jogfenntartó használat443, valamint a jóhírűség444 

                                                             
437 Ld. OHIM Védjegy Iránymutatás B Rész 4. szakasz, második egység 2.12.3 pont, 83. o.  
438 Ld. a Vt. 2. § (3) bekezdés szövegezését 
439 Ld. pl. a Bíróság C-108/05 sz. Bovemij Verzekeringen NV v. Benelux-Merkenbureau 2006. szeptember 7-én 
hozott ítélete 23. pontját, ahol az Europolis megjelölésnek a biztosítási politikákra vonatkozó oltalmát kellett 
bizonyítani azon a területen, ahol a holland/flamand nyelvet beszélik.  
440 A Törvényszék T-399/02. sz. Eurocermex SA v. OHIM ügyben 2004. április 29-én hozott határozata, 47. pont; 
August Storck v. OHIM ügy, 86. pont. 
441 "Ha a kifogás az egész Európai Unióra érvényes, mint rendszerint a kizárólag a szóban forgó áruk 
ábrázolásából álló térbeli védjegyek, színvédjegyek és ábrás védjegyek esetében, a szerzett megkülönböztető 
képességet a teljes Európai Unióra bizonyítani kell." OHIM Védjegy Iránymutatás B Rész 4. szakasz, második 
egység 2.12.6.2 pont, 85. o. 
442 A Bíróság C-98/11 P sz. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v OHIM ügyben 2012. május 24-én hozott 
ítélete 62. pontja 
443 "A [KVR] 15. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy valamely védjegy esetén a ’Közösségben 
történő tényleges használat’ követelményének mérlegelésekor a tagállamok területének határait figyelmen kívül 
kell hagyni. A [KVR] 15. cikkének (1) bekezdése szerint valamely közösségi védjegy akkor képezi ’tényleges 
használat’ tárgyát, ha alapvető rendeltetésének megfelelően és annak érdekében használják, hogy az 
árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások tekintetében az Európai Közösségben piaci részesedést 
teremtsen meg, vagy tartson fenn. A kérdést előterjesztő bíróság feladata mérlegelni, hogy az alapügyben a 
feltételek teljesültek-e, figyelemmel a releváns tényállásbeli elemekre és körülményekre, mint többek között a 
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igazolásának követelményeivel, amely szerint akár egy tagállamban történő 

használat/jóhírűség igazolása is elegendő lehet. 

A szigorú bizonyítási terhet a bizonyítékok extrapolálásának lehetősége enyhíti a 

közösségi joggyakorlat szerint.445 

A bizonyítékok értékelése körében ez azt jelenti, hogy az OHIM egy kiválasztott 

bizonyítékból átfogóbb következtetésekre juthat-e. A kérdés itt az, hogy az egyes 

tagállamokban a használat révén szerzett megkülönböztető képességet igazoló 

bizonyítékokból milyen mértékben lehet következtetni a többi, a bizonyítékkal nem érintett 

tagállamban fennálló piaci helyzetre. A tágabb következtetések érdekében ilyen módon 

történő extrapolálás különös jelentőséggel bír a számos tagállamból álló, kibővült Európai 

Unió esetében, mivel elég valószínűtlen, hogy az ügyfél a teljes Európai Unió tekintetében 

képes lesz bizonyítékot szolgáltatni, hanem ehelyett egyes területekre fog összpontosítani. 

Homogén piac és legalább némi bizonyíték benyújtása mellett az extrapolálás lehetséges. A 

piaci viszonyoknak és a fogyasztói szokásoknak hasonlónak kell lenniük. Ezért különösen 

fontos, hogy a bejelentő adatokat szolgáltasson a piac méretét, saját és lehetőség szerint fő 

versenytársai piaci részesedését, illetve marketing ráfordításait illetően. A Hivatal az egyik 

terület eredményeit egy másik területre csak akkor extrapolálhatja, ha az összes adat 

összehasonlítható. Ha például a közösségi védjegyet a teljes releváns területen használják, de 

a bizonyíték annak csak egy részére vonatkozik, hasonló körülmények esetében a 

következtetés lehetséges. Ha azonban a közösségi védjegyet a releváns területnek csak egy 

részén használják (és a bizonyíték erre vonatkozik), általában nehézkes e tényeknek a terület 

más részeire történő extrapolálása.  

Végül, röviden érdemes összefoglalni a szerzett megkülönböztető képesség lehetséges 

főbb bizonyítékait.446 

                                                                                                                                                                                              

szóban forgó piac jellegzetességei, a védjegy árujegyzékében szereplő áruk vagy szolgáltatások természete, a 
használat területi kiterjedtsége és mennyiségi jelentősége, valamint a használat gyakorisága és rendszeressége.” 
[A Bíróság C-149/11. sz. Leno Merken BV kontra Hagelkruis Beheer BV. ügyben 2012. december 19-én hozott 
előzetes döntése (ONEL/OMEL ügy), rendelkező rész]. Az ONEL/OMEL döntéssel ugyan megdőlt az a korábbi 
OHIM joggyakorlat, amely szerint automatikusan egy tagállam területén történő használat is megvalósítja a 
jogfenntartó használatot, azonban az EU Bírósága által adott válasz ezt a lehetőséget - különösen nagyobb 
tagállamok esetében - nem zárja ki.   
444 Az EU Bíróságának gyakorlata szerint elegendő, ha a jóhírűség az EU-nak csak valamely lényeges részén áll 
fenn, és adott esetben egyetlen tagállam területe is úgy tekinthető, hogy a Közösség területének jelentős részét 
képezi.” (A Bíróság C-301/07. sz. PAGO International GmbH v. Tirolmilch ügyben 2009. október 6-án hozott 
előzetes döntése, 32. pont) Továbbá, a Nestlé v. Cadbury ügyben hozott ítéletében az EU Bírósága kifejezetten 
úgy foglalt állást, hogy amikor valamely korábbi közösségi védjegy jóhírneve az Európai Unió területének 
jelentős része – amely területrész adott esetben egybeeshet akár egyetlen tagállam területével is, és e tagállamnak 
nem kell feltétlenül azonosnak lennie azzal a tagállammal, amelyben a későbbi nemzeti védjegybejelentést 
benyújtották – tekintetében bizonyítást nyert, úgy kell tekinteni, hogy e védjegy az Európai Unióban jóhírnevet 
élvez. (Nestlé v. Cadbury ügy, 25. pont) 
445 OHIM Védjegy Iránymutatás B Rész 4. szakasz, második egység 2.12.8.7. pont, 91. o.  
446 OHIM Iránymutatás B Rész 4. szakasz, második egység 2.12.8. pont, 88-92. o. 
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A szerzett megkülönböztető képesség igazolására alkalmas bizonyítékok például az 

értékesítési prospektusok, katalógusok, árlisták, számlák, éves beszámolók, árbevételadatok, 

reklámberuházási adatok és beszámolók, hirdetések (sajtótermékekből kivágott hirdetések, 

óriásplakátok, tévéreklámok) az intenzitásra és a hatókörükre vonatkozó adatokkal együtt, 

illetve az ügyfél- és/vagy piaci felmérések. A szerzett megkülönböztető képesség igazolása 

tekintetében fontos adat lehet a piaci részesedés, a közvéleménykutatás és piackutatás 

eredménye, az értékesítési adatok és marketing költségek, valamint közvetett bizonyítékként 

egyes tagállamokban a megjelölésre már megszerzett megkülönböztető képesség. A 

bejelentőknek gondosan oda kell figyelniük arra, hogy a bizonyíték ne csak a bejelentett 

védjegy használatát mutassa, hanem abból meg lehessen állapítani a használat időpontját és a 

használattal érintett, Unión belüli konkrét földrajzi területet. A nem keltezett bizonyíték 

rendszerint elégtelen a megkülönböztető képesség benyújtási nap előtti megszerzésének 

igazolására, és az Unión kívüli használatra vonatkozó bizonyíték nem igazolhatja az Unión 

belüli érintett nagyközönség általi szükséges piaci elismertséget. Emellett, ha a bizonyítékban 

keverednek az Unióra és a nem uniós területekre vonatkozó anyagok, és így az OHM nem 

tudja megállapítani a csak az Unióban megvalósuló használat mértékét, ez hasonlóképpen 

gyengíti a bizonyítéknak az érintett uniós nagyközönséget érintő bizonyító erejét. 

 

3.5.3.  Az EU Bíróságának legújabb előzetes döntése és annak hatása: Nestlé v. 

Cadbury 

 

Az előzetes döntéshozatal alapjául szolgáló eljárás tárgyát a Nestlé Kit Kat 4 

összekapcsolt csokoládérúdból álló termékének megjelenítését ábrázoló, csomagolásnélküli 

termékforma képezte. A kereskedelmi forgalomban kapható terméken a "rudacskákon" a Kit 

Kat szó szerepel, azonban sem Kit Kat szó, sem ábra nem volt látható a védjegybejelentésen. 

A megkeresés hátterét az angol joggyakorlatnak azon sajátossága adta, amely szerint a 

megkülönböztető képesség megszerzésének igazolásaként nem elegendő, hogy a releváns 

közönség jelentős része felismeri a megjelölést és összekapcsolja a bejelentő termékeivel, 

hanem a bejelentőnek azt kell bizonyítania, hogy a releváns közönség a megjelölésre 

támaszkodik az érintett áruk származásának azonosítása tekintetében. A kérdést előterjesztő 

bíró előzetes meglátásai szerint az utóbbi feltétel nem feltétlenül áll fenn, könnyen lehet, hogy 

a bejelentő maga is ezért használja a kereskedelmi forgalomban a terméken a Kit Kat szó 

megjelölést eredetazonosítóként.447  

                                                             
447 JONES, Joseph: "Have a Break…Have a CJEU Kit Kat Reference": Clarification Sought in what 
Circumstances the Shape of a Productcan be Registered as a Trade Mark - Société des Produits Nestlé SA v 
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Erre tekintettel első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra szeretett 

volna választ kapni, hogy az Irányelv 3. cikkének (3) bekezdése értelmében használat révén 

megkülönböztető képességet szerzett védjegy bejelentőjének bizonyítania kell-e azt, hogy az 

érintett személyek köre – szemben minden más védjeggyel, amely szintén jelen lehet – 

egyedül a bejelentett védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást tekinti valamely meghatározott 

vállalkozástól származónak, vagy elegendő-e azt bizonyítania, hogy az érintett személyek 

körének jelentős része felismeri az említett védjegyet, és azt az ő termékeihez társítja 

gondolatban.448 

E tekintetben a Bíróság szerint először is emlékeztetni kell arra, hogy a védjegy 

alapvető funkciója abban áll, hogy a fogyasztó vagy a végső felhasználó számára garantálja a 

védjeggyel jelölt áru vagy szolgáltatás eredetének beazonosíthatóságát, lehetővé téve számára, 

hogy összetévesztés veszélye nélkül meg tudja különböztetni ezt az árut vagy szolgáltatást a 

más vállalkozásoktól származóktól. Megkülönböztető képessége révén ugyanis a védjegy 

képes azoknak az áruknak vagy szolgáltatásoknak, amelyek tekintetében a lajstromozást 

kérték, akként való azonosítására, mint amelyek valamely meghatározott vállalkozástól 

származnak, és így képes azokat más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól 

megkülönböztetni. A Bíróság emlékeztetett arra, hogy különösen az Irányelv 3. cikke 

(3) bekezdése szerinti megkülönböztető képesség megszerzését illetően, a „megjelölés 

védjegyként történő használata” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag arra a 

használatra vonatkozik, melynek célja az áru vagy szolgáltatás meghatározott vállalkozástól 

származóként történő beazonosíthatósága az érintett személyek köre részéről (Nestlé-ítélet, 

C-353/03, 29. pont). 

Kétségtelen, hogy a Bíróság megállapította, hogy egy ilyesfajta beazonosítás, és 

ezáltal a megkülönböztető képesség megszerzése következhet akár a védjegy egy elemének a 

lajstromozott védjegy részeként történő használatából, akár egy másik védjegynek a 

lajstromozott védjeggyel kombinált használatából. A Bíróság mindazonáltal pontosította, 

hogy mindkét esetben fontos, hogy e használat következtében az érintett személyek köre 

ténylegesen valamely meghatározott vállalkozástól származóként fogja fel az érintett árut 

vagy szolgáltatást, amelyet kizárólag a bejelentett védjeggyel jelöltek. Ily módon, függetlenül 

attól, hogy a megjelölés használata valamely lajstromozott védjegy részeként vagy pedig 

azzal összetételben történik-e, az alapvető feltétel az, hogy e használat következtében a 

védjegyként bejelentett megjelölés az érintett személyek körének felfogása szerint az 

                                                                                                                                                                                              

Cadbury UK Ltd., European Intellectual Proprty Review, 2014, Issue 11, Thomson Reuters UK, 733-738. o., 
735. o.  
448 Nestlé v. Cadbury ügy, 58-66. pontok 
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alkalmas legyen az áruknak mint valamely adott vállalkozástól származóknak a jelölésére. 

Ebből levonható tehát az a következtetés, hogy függetlenül attól, hogy a bejelentett védjegy 

használata valamely lajstromozott védjegy részeként, vagy pedig azzal összetételben történik, 

a bejelentőnek a védjegy lajstromozásához bizonyítania kell, hogy a bejelentett védjegy – 

szemben minden más védjeggyel, amely szintén jelen lehet – önmagában is alkalmas az 

áruknak mint valamely adott vállalkozástól származóknak a jelölésére. 

Az első kérdésre azt a választ adta a Bíróság, hogy egy olyan védjegy 

lajstromozásához, amely a használat révén szerzett megkülönböztető képességet, akár 

valamely lajstromozott védjegy részeként, akár azzal összetételben, a bejelentőnek 

bizonyítania kell azt, hogy az érintett személyek köre – szemben minden más védjeggyel, 

amely szintén jelen lehet – egyedül a bejelentett védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást 

tekinti valamely meghatározott vállalkozástól származónak. 

Fontos tehát, hogy az EU Bírósága előírta, hogy a forma fogyasztók által történő 

puszta felismerése nem elégséges a szerzett megkülönböztető képesség bizonyításához, 

ugyanakkor mellőzte ítéletében a megkereső bíróság által feltett kérdésben szereplő 

"támaszkodik" szót.  

Az alapügyben hozott ítéletében449 Richard Arnold bíró sajnálatosnak nevezte, hogy az 

EU Bírósága a pontosan, dogmatikailag alátámasztott kérdését átfogalmazta, valamint, hogy a 

két általa megjelölt alternatív lehetőségből a Bíróság egyiket sem választotta. Nézete szerint 

az egyértelmű a döntésből, hogy a puszta felismerés (A alternatíva) nem elégséges. Mivel az 

általa feltett "támaszkodik"-ot, a B alternatívát a Bíróság válaszában nem alkalmazta, így a 

Bíróság valójában egy C alternatívát alkalmazott. A kérdés Arnold bíró szerint abban áll, 

hogy B egyenlő-e C-vel. Hosszas elemzés és fejtegetést követően gyakorlatilag, ténylegesen 

Arnold arra jutott, hogy tartalmilag a B és a C alternatívák ugyanazt jelentik. Ennek alapján, 

meglehetősen szigorú mércét alapul véve a védjegy megkülönböztető képességét annak 

ellenére nem látta megállapíthatónak, hogy a Nestlé az alapeljárásban csatolt egy 

közvélemény kutatást, amely szerint a válaszadók 90%-a a Kit Kat formát (a bejelentésben 

szereplő, tehát a szóvédjegy nélküli formát) a társaságtól származóként azonosította. 

A döntés azért is érdekes, mert 2012-ben az OHIM Fellebbezési Tanács450 

megállapította, hogy a brit védjegybejelentési eljárás tárgyával megegyező KIT KAT "négy új 

csokoládé formájának" a szerzett megkülönböztető képességét sikerült igazolni. A forma 

önmagában nem lenne oltalomképes inherens megkülönböztető képesség hiánya miatt, de a 

                                                             
449 A High Court of Justice Chancvery Division CH/2014/0392, CH/2013/0394 számú ügyben 2016. január 20-
án hozott ítélete. 
450 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 513/2011-2 sz. Société des Produits Nestlé S.A. v. Cadbury Holdings 
Limited ügyben 2012. december 11-én hozott határozata 
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szerzett megkülönböztető képesség igazolása miatt a törlési kérelmet elutasították. A 

Fellebbezési Tanács egyúttal megállapította, hogy nem minősül funkcionálisnak a csokoládé 

forma a KVR 7. cikk (1) e) (ii) pont értelmében 

Végül, megjegyzendő az EU Bírósága ítéletének megfogalmazása nem túl szerencsés, 

hiszen az úgy is értelmezhető, hogy a bejelentőnek azt kell kimutatni, hogy a fogyasztók 

egyedül a bejelentett formát (és nem egyéb, a terméken használt védjegyeket) tekintenek 

eredetazonosítónak.451 Megítélésem szerint egy ilyen értelmezés ellentétes lenne a szerzett 

megkülönböztető képesség jogintézményével, hiszen nézetem szerint több védjegy, 

megjelölés szerzett megkülönböztető képessége egymástól független ítélendő meg. Más 

szóval, álláspontom szerint szükséges, de egyben elégséges az, ha a Nestlé bizonyítania tudja, 

hogy a bejelentett megjelölést (a formát a szóvédjegy nélkül) a fogyasztók 

eredetazonosítóként értékelik. Nézetem szerint e tekintetben irreleváns, hogy egyébként a Kit 

Kat szóvédjegy is rendelkezik megkülönböztető képességgel.  

 

 

 

 

3.5.4. Esetjog 

 

3.5.4.1. August Storck 

 

A szerzett megkülönböztető képesség megszerzésének nehézségeit mutatja az EU 

Bíróságának August Storck ügyben hozott ítélete.452 A fellebbező 1998. március 30-án 

közösségi védjegybejelentést nyújtott be az OHIM-hoz, az alább ábrázolt aranysárga pillangós 

(szaloncukorszerű) csomagolásba csomagolt cukorka perspektivikus síkbeli ábrázolásának 

megfelelő ábrás védjegy közösségi védjegyként való lajstromoztatása iránt. A bejelentést a 

Nizzai Megállapodás szerinti 30. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették, az alábbi 

leírással: „cukorkák”. 

 

                                                             
451 HOLAH, Mark: CJEU Gives Nestlé a Break in Kit Kat Shape Ruling, INTA Bulletin, 15 October 2015, vol 
70., no. 18. forrás: (megtekintés ideje: 2016. január 14.) 
http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/European_Union_7018.aspx 
452 August Storck v. OHIM ügy 
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2001. január 19-i határozatával az elbíráló azzal az indokolással utasította el a 

védjegybejelentést, hogy az a 40/94 rendelet 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében 

nem alkalmas a megkülönböztetésre, és használat révén sem szerzett megkülönböztető 

képességet ugyanezen cikk (3) bekezdése értelmében. Az OHIM második fellebbezési tanácsa 

helyben hagyta az elbíráló határozatát. A jogorvoslati kérelmet az Elsőfokú Bíróság 

elutasította, és kimondta, hogy a fellebbező nem bizonyította, hogy a bejelentett védjegy 

használata révén a Közösség egészében megszerezte a megkülönböztető, különösen a 

következő indokokból 

Az Elsőfokú Bíróság rámutatott, hogy a szóban forgó adatok nem teszik lehetővé 

annak megállapítását, hogy a felperesnek a bejelentett védjegy révén mekkora a piaci 

részesedése. A szóban forgó adatokból adódó, a kérdéses csomagolásban eladott cukorkák 

darabszámára és tömegére vonatkozó tájékoztatások ismeretében sem lehet ugyanis reálisan 

megbecsülni a felperes piaci erejét, mivel a tekintetbe veendő áruk piacának teljes 

nagyságáról vagy a versenyző vállalatok eladásainak értékeléséről semmilyen adat nem áll 

rendelkezésre, amely adatokkal a felperes adatait összefüggésbe lehetett volna hozni. 

Ugyanezt a kifogást emelte az Elsőfokú Bíróság a reklámadatokkal szemben. Végül, 

rámutatott arra, hogy a szóban forgó kiadások az Európai Unió számos országában alacsonyak 

voltak, hozzátéve, hogy néhány tagállamra vonatkozóan ilyen adatok teljesen hiányoztak. A 

fent említett kiadások ugyanis az Európai Unió valamennyi tagállamát a referencia-időszak 

(1994–1998) egyetlen évében sem fedik le.453 

Az EU Bírósága rámutatott arra, hogy a védjegy által elfoglalt piaci részesedés olyan 

adat, amely releváns lehet annak megítélésénél, hogy a védjegy használata révén megszerezte-

e a megkülönböztető képességet. Ez különösen akkor áll fenn, amikor – mint a jelen ügyben – 

az áru megjelenéséből álló, lajstromoztatni kívánt védjegy úgy tűnik, hogy nem rendelkezik 

megkülönböztető képességgel, mivel nem különbözik jelentősen az ágazat szabványától vagy 

szokásaitól. Valószínű ugyanis, hogy hasonló esetben egy ilyen védjegy csak akkor szerezhet 

                                                             
453 Az Elsőfokú Bíróság 402/02. sz. August Storck KG v OHIM ügyben 2004. november 10-én hozott ítélete, 82-
85. pontok 
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megkülönböztető képességet, ha a használata következtében a védjeggyel jelölt áruk a szóban 

forgó áruk piacának nem elhanyagolható részét foglalják el. Ugyanezen indokokból a szóban 

forgó áruk piacának reklámvolumenéből való részesedés, amelyet a védjegy reklámozása 

céljából megvalósított beruházások mutatnak, szintén olyan adat, amelynek jelentősége lehet 

annak megítélésénél, hogy a védjegy használata révén megszerezte-e a megkülönböztető 

képességet.454 

Az EU Bírósága arra a következtetésre jutott, hogy az Elsőfokú Bíróság nem 

alkalmazta tévesen a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a fellebbező áruinak eladására 

vonatkozó adatok és a védjegy népszerűsítésére fordított reklámkiadások alapján nem 

bizonyítható, hogy a védjegy használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet, 

minthogy ezekből az adatokból és a kiadás összegéből nem derül ki a világméretű 

édességpiaci részesedés és édességpiaci reklámkiadások világméretű volumene.455 

 

3.5.4.2. Bounty csokoládé 

 

Az August Storck ügyben is rögzített szigorú követelményeket elemezte az Elsőfokú 

Bíróság456 a Bounty csokoládé formájával kapcsolatos törlési ügyben, amelynek tárgyát az 

alábbi megjelölés képezte többek között a 29. osztályba tartozó snack-ek, és a 30. osztályba 

tartozó édességek vonatkozásában:  

 

 

A védjegyet a bejelentő 1998. május 7-én jelentette be, és az OHIM 2003-ban meg is 

adta rá az oltalmat. A bejegyzést követő néhány hónapon belül törlési eljárás indult a védjegy 

ellen, amelynek keretében a Törlési Osztály megállapította, hogy ugyan hiányzik a megjelölés 

inherens megkülönböztető képessége, de azt a használat révén megszerezte. Utóbbi kérdésben 

a Fellebbezési Tanács ellentétesen foglalt állást és a védjegyet törölte.  

                                                             
454 August Storck v. OHIM ügy, 76-77. pont 
455 August Storck v. OHIM ügy, 79. pont 
456 A Törvényszék T-208/09 sz. Mars Inc v. OHIM - Marc Ltd. ügyben 2009. december 14-én hozott ítélete 
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A Fellebbezési Tanács álláspontja szerint a bejelentés időpontjára vetítetten, az 

Európai Unió akkori összes tagállama (15 ország) tekintetében igazolni kellett volna a 

jogosultnak a megkülönböztető képesség megszerzését, tehát azt, hogy a fogyasztók a forma 

alapján képesek felismerni a termék eredetét, tehát, hogy a formára árujelzőként tekintenek. 

A jogosult terjedelmes bizonyítékokat nyújtott be, többek között piackutatást hat 

tagállamban (Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Franciaország, Belgium, 

Hollandia), és azzal érvelt, hogy ezek az országok a közösségi piac 85%-át teszik ki, ezekben 

az országokban a termék piaci részesedése 3,8%. A jogosult azzal is érvelt, hogy az egész 

európai piacon a részesedése 3,57%, tehát nagyságrendileg azonos, mint a vizsgált hat 

országban, így a hat államra vonatkozó kutatást ki lehet terjeszteni a másik kilenc tagállamra, 

figyelembe véve a termék hosszú ideje tartó és széleskörű használatát, és azt, hogy a kilenc 

országra is csatolt eladási és reklámozási kimutatásokat, valamint piaci részesedési adatokat. 

A Fellebbezési Tanács a benyújtott bizonyítékok alapján megállapította, hogy a 

jogosult piaci részesedése meglehetősen változatos (pl. 10% körül Hollandiában, de 1% alatt 

Svédországban és Finnországban), és a forgalmi, illetve reklámozási adatok is nagyfokú 

eltéréseket mutatnak (pl. marketingre csak kb. 11.000 USD-t költött a jogosult 

Svédországban, és semmilyen költséget nem mutatott ki Portugáliában). Ráadásul a 

Fellebbezési Tanács arra is rámutatott, hogy a termék ismertsége is eltérő az egyes 

országokban, és hogy a piaci részesedési és forgalmi/marketing adatok önmagukban nem 

feltétlenül elégségesek a szerzett megkülönböztető képesség igazolására. A Fellebbezési 

Tanács tehát a bizonyítékok extrapolációját ezen esetben nem alkalmazta. A Fellebbezési 

Tanács érvelését az Elsőfokú Bíróság is osztotta, és a fellebbezést elutasította.457 

Az ügyben a bejelentő azzal is érvelt, hogy a termék formája egyébként rendelkezik 

inherens megkülönböztető képességgel, különösen a hosszított téglatest forma, valamint a 

termék tetején elhelyezkedő három ék alakú csík révén, amely egyedi a piacon. Ezt az érvelést 

azonban mindegyik fórum elvetette.  

A Bounty csokoládé ügy további jó példa arra, hogy sokkal nehezebb térbeli 

megjelölésekre oltalmat szerezni abszolút kizáró okok alapján, mint hagyományos 

megjelölésekre, mivel a teljesítendő követelmények magasabbak; és illusztrálja az európai 

jogalklalmazók vonakodását arra, hogy térbeli megjelölésekre védjegyoltalmat adjanak.458   

 

3.5.4.3. A Hilti koffer 

                                                             
457 Mars ügy, 53-69. pontok 
458 DONNELLAN, Laura: Three-Dimensional Trade Marks: The Mars and Lindt Cases, European Intellectual 
Property Review, Thomson Reuters, 2010. Issue 3, 132-137. o.  
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A fenti August Storck és Bounty ügyekben a jogalkalmazó tehát meglehetősen merev 

és szigorú követelményeket állított fel, amelyeknek nehéz megfelelni. A piros színű Hilti 

koffer ügyében azonban ezeknek a követelményeknek a bejelentő sikeresen eleget tett. 

A bejelentést a 7. osztályba tartozó, építőiparban használatos táskákra tette meg a 

bejelentő az alábbi megjelölés tekintetében: 

 

 

  

A Fellebbezési Tanács egy Németországban és egy Ausztriában folytatott piackutatás 

alapján elfogadta az egész Közösségre az ismertséget az alábbi két okból. 

Elsőként, a bejelentő által csatolt kutatások magas fokú ismertségi fokot állapítottak 

meg (kb. 85-87%) mindkét országban, és azt az eredményt hozták, hogy ebből a fogyasztók 

egy szintén magas százaléka a gyártót is tudja azonosítani (kb. 65%). Nem kérdéses tehát, 

hogy a megkülönböztető képesség megszerzéséhez szükséges ismertséget a bejelentő tudta 

ezen két piackutatással igazolni.  

Másodikként, a tanács kiemelte, hogy e magas fokú ismertség nem véletlen műve, 

hanem hosszú évek márkaépítésének, amelyhez magas forgalmi adatok és reklámköltségek 

járulnak. A bejelentő a bejelentéskori mind a 15 országra csatolta a forgalmi és marketing 

adatokat, valamint a piaci részesedési adatokat, amelyek mind a piackutatással érintett két 

országgal összehasonlítható adatokat tartalmaztak. Ebből a Fellebbezési Tanács aggály nélkül 

jutott arra a következtetésre, hogy valószínűleg a többi tizenhárom országban is 50% feletti az 

ismertsége a megjelölésnek, annak ellenére, hogy e tizenhárom ország tekintetében nem került 

sor piackutatás csatolására. 

Mivel a Közösség valamennyi országára sikerült igazolni a megkülönböztető képesség 

megszerzését, a Fellebbezési Tanács az elsőfokú döntést hatályon kívül helyezte, és a 

bejelentés meghirdetését rendelte el.   
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3.6. Esettanulmányok a megkülönböztető képességhez és annak megszerzéséhez 

 

3.6.1. Bang & Olufsen: a Törvényszék első ítélete459 

 

3.6.1.1. Alapvetés 

 

2003. szeptember 17-én a Bang & Olufsen A/S (a továbbiakban: felperes vagy 

bejelentő) a KVR alapján közösségi védjegybejelentést tett az OHIM-nál. A lajstromoztatni 

kívánt védjegy a következő térbeli megjelölés volt:  

 

A bejelentést a Nizzai Megállapodás szerinti 9. és 20. osztályba tartozó áruk 

vonatkozásában tette, az alábbi leírással: 

– 9. osztály: „akusztikai jelek analóg, digitális vagy optikai felvételére, feldolgozására, 

ismétlésére, szabályozására vagy elosztására szolgáló elektromos és elektronikus készülékek 

és eszközök, hangszórók; 

– 20. osztály: „hifitornyok”.  

2005. március 1-jei határozatával az elbíráló a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) 

pontja alapján elutasította a lajstromozás iránti kérelmet, miután úgy ítélte meg, hogy a 

bejelentett védjegy nem rendelkezik megkülönböztető képességgel. A védjegybejelentés a 

KVR 7. cikkének (3) bekezdése alapján szintén elutasításra került azzal az indokolással, hogy 

a bemutatott bizonyítékok nem elegendőek annak igazolására, hogy a megjelölés használata 

révén megszerezte a megkülönböztető képességet.  

                                                             
459 A Törvényszék T-460/05 sz. Bang & Olufsen A/S v. OHIM ügyben 2007. október 10-én hozott ítélete 
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Az OHIM első Fellebbezési Tanácsa 2005. szeptember 22-i határozatával (a 

továbbiakban: megtámadott határozat) azzal az indokolással utasította el ezt a fellebbezést, 

hogy a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján nem lajstromozható a szóban forgó 

megjelölés, mivel önmagában nem rendelkezik megkülönböztető képességgel. A fellebbezési 

tanács megállapította, hogy bár a bejelentett védjegyet alkotó és alapvetően esztétikai 

szempontok ihlette áruforma szokatlan jegyeket mutat, a felperes nem igazolta, hogy a 

védjegy megkülönböztetésre alkalmas, és ezáltal a célközönség számára betölti a védjegy 

rendeltetését. 2006. február 24-én a Fellebbezési Tanács kijavította a megtámadott 

határozatot, és közölte, hogy nyilvánvalóan tévedett, amikor elmulasztotta megvizsgálni a 

védjegybejelentést a KVR 7. cikkének (3) bekezdése alapján. Ez alapján a Fellebbezési 

Tanács oly módon javította ki a megtámadott határozatot, hogy a KVR 7. cikkének (3) 

bekezdése alapján is elutasította a védjegybejelentést azzal az indokolással, hogy a bemutatott 

bizonyítékok nem elegendőek annak igazolására, hogy a bejelentett védjegy használata révén 

megszerezte a megkülönböztető képességet. 

Keresete alátámasztásául a felperes két, a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjára, 

illetve 7. cikkének (3) bekezdésére alapított jogalapra hivatkozott. 

Először is a felperes azt kifogásolta, hogy a Fellebbezési Tanács a bejelentett védjegy 

megkülönböztető képességének vizsgálatakor szigorúbb követelményrendszert alkalmazott a 

jelen ügyben, mint más védjegyfajták esetében, mivel a bejelentést nem saját jellemzői és az 

ügy egyedi körülményei alapján vizsgálta, hanem „szabványelutasításnak” vetette alá. A 

térbeli védjegyek esetében alkalmazott követelményrendszer azonban nem lehet eltérő, sőt 

szigorúbb, mint a többi védjegyfajta esetében alkalmazott követelményrendszer. 

Másodszor, a felperes arra hivatkozott, hogy a szóban forgó áru – és egyébként 

ugyanígy számos más termékének a – megjelenését nem a műszaki rendeltetés, hanem 

esztétikai szempontok határozzák meg, és kifejezetten arra irányult a szándéka, hogy 

megkülönböztető legyen és felhívja magára a figyelmet, és ezt a Fellebbezési Tanács is 

elismerte a megtámadott határozatában. A felperes megjegyzi, hogy a hangszóró magas, 

keskeny, különálló és igen jellegzetes formájú. Ez az „orgonasípforma” különösen 

megkülönböztető jellegű, tekintettel egyrészt arra, hogy az alsó része csúcsban végződik, 

másrészt arra, hogy ez a csúcs fekete vastalapzatba ágyazódik. Nincsen a piacon olyan 

hangszóró, amely akár csak megközelítőleg azonos vagy hasonló megjelenéssel rendelkezne. 

A felperes szerint a védjegybejelentés vizsgálatánál figyelembe kellett volna venni azt a 

körülményt, hogy a szóban forgó áru formája jelentősen eltér az ágazati szabványoktól és 

szokásoktól. 
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3.6.1.2. A Törvényszék döntése 

 

Elsőként, a Törvényszék rögzítette, hogy a jelen ügyben a védjegybejelentésben 

szereplő áruk akusztikai jelek analóg, digitális vagy optikai felvételére, feldolgozására, 

ismétlésére, szabályozására vagy elosztására szolgáló elektromos és elektronikus készülékek 

és eszközök, hangszórók és hifitornyok.  

A Törvényszék felidézte a védjegy megkülönböztető képességének vizsgálatával 

kapcsolatos gyakorlatot:  

(i) az átlagos fogyasztó észlelésére tekintettel kell értékelni, aki különösen 

fokozott figyelmet tanúsít az adott kategóriájú áruk közötti választás 

előkészítésekor és megvalósításakor;  

(ii)  az áru külső megjelenéséből álló védjegyek megkülönböztető képességének 

mérlegelésekor alkalmazott szempontok nem különböznek a védjegyek más 

típusainak esetében alkalmazandó szempontoktól, azonban figyelembe kell 

venni azt, hogy az átlagos fogyasztó észlelése nem szükségszerűen azonos az 

áru külső megjelenéséből álló térbeli védjegy és az olyan szóvédjegy vagy 

ábrás védjegy esetében, amely az általa jelölt áruk külső megjelenésétől 

független jelből áll. Az átlagos fogyasztók ugyanis – bármiféle grafikai vagy 

szöveges elem hiányában – nem szoktak az áruk eredetére következtetni a 

formájuk vagy a csomagolásuk formája alapján, így az ilyen térbeli védjegy 

megkülönböztető képességét nehezebbnek bizonyulhat megállapítani, mint a 

szó- vagy ábrás védjegyekét;  

(iii)  ilyen feltételek között csak az olyan védjegy rendelkezik megkülönböztető 

képességgel a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében, amely 

jelentős mértékben eltér az ágazat normáitól vagy szokásaitól, és ebből eredően 

betölti alapvető eredeti rendeltetését. 

A jelen ügyben, ahogyan azt a Fellebbezési Tanács a megtámadott határozatában 

megállapította, a bejelentett védjegy „egy ceruza formájú függőleges oszlopból áll, amelynek 

kizárólag az egyik oldalához egy hosszú, szögletes lap kapcsolódik. A »ceruza« hegye sík 

alaphoz ér hozzá”. A bejelentett védjegyre vonatkozó, fent ismertetett leírás valamennyi 

elemének vizsgálatából arra lehet következtetni, hogy a védjegynek valóban egyedi formája 

van, és semmi esetre sem tekinthető szokásosnak. A hangszóró formája így egy ceruzára vagy 

orgonasípra emlékeztető kúpból áll, amelynek a csúcsa egy négyzetes alaphoz ér hozzá. 

Ennek a kúpnak az egyik oldalán továbbá egy hosszú szögletes lap található, amely azt a 

benyomást erősíti, hogy az egész hangszóró súlyát csupán a kúpnak a négyzetes alapot éppen 
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csak érintő csúcsa tartja. Ez az egész így figyelemreméltó és könnyen megjegyezhető formát 

alkot. Mindezen tulajdonságok miatt a bejelentett védjegy igen eltér az ugyanebbe az 

árucsoportba tartozó áruknak a forgalomban általában megtalálható, szokásos formáitól, 

amelyeket rendszerint szabályos derékszögű vonalak jellemeznek. E tekintetben egyébként a 

megtámadott határozatban megállapításra került, hogy „nem kétséges, hogy a bejelentett 

védjegy bizonyos szempontból figyelemreméltó”:  

„[…] a rendes hangszóróhoz képest rendkívül magas és keskeny. A hangszóró közepe 

továbbá szokatlan módon egy csőből áll, amelyhez egy fordított kúp kapcsolódik. A kúp 

hegye egy négyzetes alaphoz ér hozzá.” 

Ennélfogva a Törvényszék megállapította, hogy a bejelentett védjegy jelentősen eltér 

az ágazati szokásoktól. Olyan megfelelően egyedi és tetszőlegesen választott 

tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek felhívják magukra az átlagfogyasztó figyelmét, és 

fogékonnyá teszik őket a felperes áruinak formája iránt. Tehát nem az érintett ágazatban 

szokásos áruformáról vagy annak egyszerű változatáról van szó, hanem olyan, különleges 

megjelenésű formáról, amely az esztétikai végeredményt tekintve képes felhívni magára az 

érintett vásárlóközönség figyelmét, és lehetővé teszi számára, hogy megkülönböztesse a 

védjegybejelentésben szereplő árukat a más kereskedelmi származású áruktól. Ugyanis még 

ha a különleges vagy eredeti tulajdonságok megléte nem is elengedhetetlen feltétele a 

lajstromozásnak, a jelenlétük akkor is megteremtheti a védjegy megkülönböztető 

képességének szükséges mértékét, ha egyébként a védjegy nem rendelkezne azzal. 

A fenti megfontolások fényében a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy a 

Fellebbezési Tanács tévesen alkalmazta a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját, amikor 

azt állapította meg, hogy a bejelentett védjegy nem rendelkezik megkülönböztető 

képességgel, ebből a rendelkezésből ugyanis az következik, hogy a megkülönböztető 

képesség minimális foka is elegendő ahhoz, hogy az e rendelkezésben foglalt kizáró ok ne 

legyen alkalmazható. 

A fentiek alapján az Elsőfokú Bíróság az OHIM Fellebbezési Tanács határozatát 

hatályon kívül helyezte. 

 

3.6.1.3. Értékelés 

 

Mindenek előtt érdemes azt felidézni, hogy a Bang & Olufsen ügy azon csekély számú 

ügyek közé tartozik, ahol a bíróság hatályon kívül helyezte az OHIM határozatát.  

Az OHIM Fellebbezési Tanácsa megállapította, hogy bár a bejelentett védjegyet alkotó 

és alapvetően esztétikai szempontok ihlette áruforma szokatlan jegyeket mutat, a felperes nem 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



135 
 

igazolta, hogy a védjegy megkülönböztetésre alkalmas, és ezáltal a célközönség számára 

betölti a védjegy rendeltetését. A bejelentő előadta, hogy a hangfal megjelenését nem a 

műszaki rendeltetés, hanem esztétikai szempontok határozzák meg, és kifejezetten arra 

irányult a szándéka, hogy megkülönböztető legyen és felhívja magára a figyelmet, és ezt a 

Fellebbezési Tanács is elismerte. Előadta továbbá, hogy nincsen a piacon olyan hangszóró, 

amely akár csak megközelítőleg azonos vagy hasonló megjelenéssel rendelkezne. Az 

Elsőfokú Bíróság elfogadta, hogy a bejelentett védjegyre vonatkozó, fent ismertetett leírás 

valamennyi elemének vizsgálatából arra lehet következtetni, hogy a védjegynek valóban 

egyedi formája van, semmi esetre sem tekinthető szokásosnak, és ennélfogva megállapította, 

hogy a bejelentett védjegy jelentősen eltér az ágazati szokásoktól. Tehát nem az érintett 

ágazatban szokásos áruformáról vagy annak egyszerű változatáról van szó, hanem olyan, 

különleges megjelenésű formáról, amely az esztétikai végeredményt tekintve képes felhívni 

magára az érintett vásárlóközönség figyelmét, és lehetővé teszi számára, hogy 

megkülönböztesse a védjegybejelentésben szereplő árukat a más kereskedelmi származású 

áruktól. Ezen megfontolások alapján az Elsőfokú Bíróság az OHIM Fellebbezési Tanácsának 

határozatát hatályon kívül helyezte, és annak eredményeképpen megismételt eljárásban a 

Fellebbezési Tanács megállapította, hogy a bejelentett megjelölés rendelkezik 

megkülönböztető képességgel a KVR 7. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében.  

Az Európai Bíróság joggyakorlata szerint csak az olyan védjegy rendelkezik 

megkülönböztető képességgel a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében, amely 

jelentős mértékben eltér az ágazat normáitól vagy szokásaitól, és ebből eredően betölti 

alapvető eredeti rendeltetését.  

Ez alapján meglehetősen szigorú közösségi joggyakorlat alakult ki. Több idézett 

esetben a szigorú álláspont valóban indokoltnak tűnik, azonban ez a joggyakorlat 

megszokásból, rutinból is vezethet elutasításra nem indokolt esetben. Álláspontom szerint a 

felperes joggal kifogásolta azt, hogy "szabványelutasítás" áldozata lett az OHIM által, így erre 

az anomáliára a Bang & Olufsen eset jó például szolgál.  

Továbbá, a Bang & Olufsen ügy egy ennél érdemibb anomáliára is rávilágított. Ebben 

az ügyben az OHIM ugyanis álláspontom szerint már szinte kiüresítette a térbeli 

védjegyoltalom lehetőségét. Az Európai Bíróság által kialakított joggyakorlat alapján 

megkülönböztető képességgel rendelkezik az a forma, amely jelentős mértékben eltér az 

ágazat normáitól vagy szokásaitól. Az OHIM megállapította, hogy egy áruforma szokatlan 

jegyeket mutat, amelynek alapján a kérdéses megjelölést védjegyként kellett volna 

lajstromoznia. Az OHIM azonban a bejelentést mégis elutasította, arra hivatkozással, hogy a 

felperes nem igazolta, hogy a védjegy megkülönböztetésre alkalmas. A "megkülönböztetésre 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



136 
 

alkalmasság igazolása" teljesen új, a korábbi európai bírósági joggyakorlatból nem következő 

feltétel, illetve az európai joggyakorlathoz képest többletkövetelmény. Más szóval, annak 

ellenére, hogy az Irányelv és a KVR is kifejezetten lehetővé teszi az áru formáját oltalmazó 

védjegyek oltalmát, nézetem szerint a formavédjegyek oltalmi lehetőségét gyakorlatilag 

kizárta az OHIM döntése, amely megtagadta az oltalmat egy teljesen szokatlan, speciális 

formatervezésű és megkülönböztetés céljára tervezett megjelöléstől azzal az indokkal, hogy 

nem került igazolásra, hogy a fogyasztók azt megkülönböztetőnek tartják.  

Az ügyben a Törvényszék végül hatályon kívül helyezte az OHIM Fellebbezési 

Tanácsának döntését, nézetem szerint azonban ennek az ügynek nem is lett volna szabad 

eljutnia bírói szakba, hiszen amint azt nézetem szerint az Elsőfokú Bíróság helyesen 

megállapította, a megjelölés speciális formatervezésű, az ágazat normáitól és szokásaitól 

eltérő megjelölés, amely ezért az Európai Bíróság joggyakorlata szerint is egyértelműen olyan 

forma, amely védjegyoltalomra alkalmas.  

 

3.6.2. A Coca-Cola palack ügye 

 

3.6.2.1. Alapvetés 

 

2011. december 29-én a The Coca-Cola Company közösségi védjegy lajstromozása 

iránti kérelmet nyújtott be az alábbi térbeli megjelölés vonatkozásában, többek között a 32. 

osztályba tartozó italok tekintetében: 

 

 

A vizsgáló a bejelentést a megkülönböztető képesség hiánya miatt elutasította.  

A Fellebbezési Tanács úgy vélte, hogy a szóban forgó edény jellemzői összességükben 

nem kölcsönöznek megkülönböztető képességet a bejelentett védjegynek, mivel elterjedtek a 

6. és 21. osztályba tartozó, érintett áruk formái és a 32. osztályba tartozó, érintett áruk 
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csomagolása esetében. A Fellebbezési Tanács ezért helybenhagyta az elbíráló azon 

megállapítását, hogy a szóban forgó forma nem különbözik jelentősen az érintett áruknak és 

azok csomagolásának alapformáitól. 

A bejelentő azon érvére tekintettel, miszerint a bejelentett védjegyet „barázda nélküli 

kontúrpalacknak” kell tekinteni, amelyről az érintett vásárlóközönség a felperes híres, 

emblematikus palackjára asszociál (a továbbiakban: barázdált kontúrpalack), mivel e 

vásárlóközönség szerint a bejelentett védjegy ez utóbbi palack továbbfejlesztett változatának 

tekinthető, a Fellebbezési Tanács elvégezte a két palack összehasonlítását.  A Fellebbezési 

Tanács - bár elismerte, hogy a két palack hasonlóságot mutat egymással – lényegében azt 

állapította meg, hogy a palackok által keltett összbenyomás eltérő. E tekintetben különös 

figyelmet szentelt a barázdáknak, mint a barázdált kontúrpalack szembeötlő elemének. A 

Fellebbezési Tanács így elutasította azt az érvet, hogy a bejelentett védjegyet a barázdált 

kontúrpalack közvetlen továbbfejlesztett változatának kell tekinteni. Úgy vélte, hogy a 

bejelentett védjegyet arra tekintettel kell értékelni, hogy hogyan érzékeli az érintett 

vásárlóközönség ezt a megjelölést, nem feltételezve, hogy az említett vásárlóközönség 

közvetlen és azonnali kapcsolatot teremt e megjelölés és a barázdált kontúrpalack között, 

amelyről a felperes az egész világon ismert. E megfontolásokra tekintettel a Fellebbezési 

Tanács a bejelentett védjegy jellemzőit megvizsgálva azt állapította meg, hogy ez utóbbi nem 

tér el az érintett ágazat normáitól és szokásaitól annyira, hogy az érintett vásárlóközönség 

azonnal és közvetlenül azonosítani tudná az áruk kereskedelmi származását. 

Következésképpen a Fellebbezési Tanács arra jutott, hogy a bejelentett védjegy nem 

rendelkezik megkülönböztető képességgel. 

 

3.6.2.2. A Törvényszék döntése460 

 

A benne rejlő megkülönböztető képesség tekintetében a Törvényszék az alábbi 

megállapításokat tette.461  

Mindenekelőtt a Törvényszék megállapította, hogy a bejelentett megjelölés egy több 

jellemzőből álló összetett megjelölés. Ezért a bejelentett védjegyet megkülönböztető 

képességének értékelése céljából egészében kell figyelembe venni.  

Először is a bejelentett védjegy alsó részét illetően meg kell állapítani, hogy a palack 

ezen része nem rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek alapján a palackot meg lehetne 

különböztetni a piacon fellelhető egyéb palackoktól. Közismert, hogy a palackok alsó 

                                                             
460 A Törvényszék T-411/14. sz. The Coca-Cola Company v. OHIM ügyben 2016. február 24-én hozott ítélete 
461 Coca-Cola palack ügy 43-49. pontjai 
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részének igen sokféle formája lehet. Az átlagos fogyasztó azonban ezekből a formákból 

általában nem tud következtetni az érintett áruk kereskedelmi származására. 

Ami továbbá a bejelentett védjegy középső részét illeti, arra kell rámutatni, hogy ez 

sem mondható különlegesnek a piacon fellelhető többi palackhoz képest. Ahogyan a 

Fellebbezési Tanács helyesen rámutatott, a bejelentett védjegy ezen része szokásos 

kereskedelmi feltételek mellett arra szolgál, hogy címkét helyezzenek rá, amelyen a védjegy 

neve, az összetevőkre vonatkozó, a fogyasztó figyelmébe ajánlott információk, a palack 

űrtartalma, valamint a gyártó és a forgalmazó neve szerepel. Az, hogy ez a rész enyhén 

görbül, nem jelenti azt, hogy olyan megkülönböztető képességet kölcsönöz a bejelentett 

védjegynek, amely alapján a fogyasztók a kereskedelmi származására következtethetnek. 

Végül, a bejelentett védjegynek a palack nyakánál enyhén domború tölcsérből álló 

felső részével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy köztudomású, hogy a piacon fellelhető 

palackok többé-kevésbé hasonló tulajdonságokkal bírnak, mint a bejelentett védjegy. A 

palackok felső része ugyanis általában tölcsér alakú, és nyaka is van. Ebből következően még 

ha el is ismerjük, hogy ez az elem bizonyos mértékben eredeti, akkor sem tekinthető az 

ágazati normáktól és szokásoktól jelentősen eltérőnek. 

A fentiek alapján a Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy a bejelentett 

védjegy olyan elemek összetételéből áll, amelyek egyike sem rendelkezik megkülönböztető 

képességgel a védjegybejelentéssel érintett áruk vonatkozásában, mivel általánosan 

használhatják őket ezen áruk kereskedelmében. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint abból a 

tényből, hogy valamely összetett védjegy kizárólag olyan elemekből áll, amelyek nem 

rendelkeznek megkülönböztető képességgel az érintett áruk vonatkozásában, főszabály szerint 

arra lehet következtetni, hogy ez a védjegy összességében tekintve sem rendelkezik 

megkülönböztető képességgel.  

A szerzett megkülönböztető képesség kérdése tekintetében a Törvényszék az 

alábbiakat állapította meg.462  

Mindenekelőtt, a Törvényszék felidézte, hogy hivatkozott ítélkezési gyakorlat 

értelmében a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzését azon az egész 

területen bizonyítani kell, ahol a védjegy nem rendelkezett ilyen képességgel. Túlzás lenne 

azonban a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzésének bizonyítását 

minden egyes tagállam esetében külön-külön megkövetelni (lásd ebben az értelemben a Lindt 

csokoládényúl ügyet).  Ezért meg kell vizsgálni, hogy az ítélkezési gyakorlatra tekintettel a 

felperes bizonyíthatta-e, hogy a szóban forgó megjelölés a lajstromozás iránti kérelem 

                                                             
462 Coca-Cola palack ügy 78-90. pontjai  
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benyújtását megelőzően használata révén az Unió egész területén, az érintett vásárlóközönség 

jelentős része tekintetében megszerezte a megkülönböztető képességet. 

Először is a felperes által hivatkozott adatgyűjtésekkel kapcsolatban meg kell 

állapítani, hogy a Fellebbezési Tanács helyesen vélte úgy, hogy azok nem alkalmasak annak 

bizonyítására, hogy a bejelentett védjegy az Unió egész területén, az érintett vásárlóközönség 

jelentős része tekintetében megszerezte a megkülönböztető képességet. Az adatgyűjtéseket 

ugyanis tíz úniós tagállamban, nevezetesen Dániában, Németországban, Észtországban, 

Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, 

Portugáliában és az Egyesült Királyságban végezték, holott a védjegybejelentés 

benyújtásának időpontjában az Uniónak 27 tagállama volt. Kétségkívül igaz, hogy a szóban 

forgó adatgyűjtések megállapítása alapján a bejelentett védjegy megkülönböztető képességet 

szerzett abban a tíz tagállamban, amelyben az adatgyűjtést végezték, és az ismertségi arány 

48% (Lengyelország) és 79% (Spanyolország) között volt, de azt nem bizonyították, hogy ez 

a másik 17 tagállamban is így van. Az adatgyűjtések eredménye ugyanis nem vetíthető ki arra 

a 17 tagállamra, amelyben nem végeztek adatgyűjtést. E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy 

az adatgyűjtések – különösen az Unióhoz 2004 után csatlakozó tagállamok tekintetében – 

gyakorlatilag semmilyen információt nem tartalmaznak azzal kapcsolatban, hogy milyen az 

érintett vásárlóközönség érzékelése ezekben a tagállamokban. Jóllehet Lengyelországban és 

Észtországban végeztek adatgyűjtést, az erre a két országra vonatkozó következtetések 

semmiképpen nem vetíthetők ki arra a többi tagállamra, amely 2004 után csatlakozott az 

Unióhoz. A fentiekre tekintettel arra kell következtetni, hogy az adatgyűjtések önmagukban 

véve nem bizonyítják kellőképpen azt, hogy a bejelentett védjegy az Unió egész területén, az 

érintett vásárlóközönség jelentős része tekintetében megszerezte a megkülönböztető 

képességet. 

Másodszor, a reklámozásba és a kommunikációba eszközölt beruházásokkal 

kapcsolatban az ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy a vállalkozás által egy védjegy 

reklámozása céljából eszközölt beruházások mértékét figyelembe lehet venni annak 

megítélésekor, hogy a védjegy használat révén megkülönböztető képességre tehetett-e szert. 

A jelen ügyben azonban meg kell állapítani, hogy az erre vonatkozóan szolgáltatott 

számadatok nem érintik különösebben a bejelentett védjegyet. A felperes franciaországi 

leányvállalata marketing-tanácsadójának nyilatkozata szerint ugyanis a számadatok csak a 

Coca-Cola, Coca-Cola Light és Coca-Cola Zero üdítőitalokra vonatkoznak, de nem pontosítja, 

hogy milyen csomagolásról van szó. Nem lehetséges tehát következtetéseket levonni ezekből 

az adatokból arra vonatkozóan, hogy az érintett vásárlóközönség hogyan érzékeli a bejelentett 

védjegyet. 
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Harmadszor, az eladási adatokkal és a reklámanyagokkal kapcsolatban mindenekelőtt 

meg kell jegyezni, hogy ezek nem tekinthetők olyan másodlagos bizonyítékoknak, amelyek 

adott esetben megerősítik a felperes által ismertetett adatgyűjtésekből származó, a használat 

révén szerzett megkülönböztető képességre vonatkozó közvetlen bizonyítékokat. Az eladási 

mennyiség és a reklámanyagok önmagukban ugyanis mindössze azt bizonyítják, hogy a 

szóban forgó áruk célközönsége a megjelölést a kereskedelmi származásra való utalásként 

észleli. Azokra a tagállamokra vonatkozóan, amelyek tekintetében nem végeztek adatgyűjtést, 

főszabály szerint tehát nem lehet a használat révén szerzett megkülönböztető képességet 

önmagában az eladási adatokkal és a reklámanyagokkal bizonyítani. Különösen így van ez a 

jelen ügy körülményei között, amikor is bebizonyosodott, hogy az eladási adatok nem 

hitelesek.  

Végül, a fényképeket, újságcikkeket és internetes kivonatokat tartalmazó, annak 

alátámasztására irányuló bizonyítékokkal kapcsolatban, hogy a bejelentett védjegyet harmadik 

személyek által és más médiában megjelentetett kereskedelmi kommunikáció, internetes 

közzététel, „Pop Art” és reklámok keretében is használták, meg kell állapítani, hogy a 

Fellebbezési Tanács helyesen jutott arra a következtetésre, hogy e bizonyítékok közül 

gyakorlatilag egyik sem a bejelentett védjegyre vonatkozik. E bizonyítékok alapján ugyanis 

nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az azokban szereplő palack egy barázdált 

kontúrpalack ábrázolása, vagy pedig a bejelentett védjegyről van szó. Ugyanígy a felperes 

alkoholmentes italainak történetére vonatkozó dokumentumok is csak a barázdált 

kontúrpalack képeit tartalmazzák. Helyben kell ezenkívül hagyni a Fellebbezési Tanács azon 

megállapítását, miszerint e dokumentumok többsége az Unión kívül (konkrétan az Egyesült 

Államokban) vagy ismeretlen helyen készült képeket tartalmaz. Ezért ezek a dokumentumok 

sem bizonyítják a megkülönböztető képesség Unión belüli megszerzését. 

A fentiek összességére tekintettel a külön-külön megvizsgált bizonyítékok egyike sem 

elegendő annak bizonyítására, hogy a bejelentett védjegy használata révén megkülönböztető 

képességre tett szert. A bizonyítékok összességében történő vizsgálata alapján sem lehet ezt 

megállapítani. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az adatgyűjtések csak az Unió egy 

részére terjednek ki, és a felperes által az OHIM előtti közigazgatási eljárásban előterjesztett 

többi bizonyíték – pontatlan és ellentmondásos volta miatt – sem ellensúlyozza ezt a 

hiányosságot. 

 

3.6.2.3. Értékelés 
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A Coca-Cola flakon ügyét alapvetően három okból választottam ki az esetjogi 

ismertetés körébe. Egyfelől, ez a döntés volt a legfrissebb térbeli védjeggyel kapcsolatos 

döntés a kézirat lezárása előtt. Másfelől, a döntés azért is érdemes, mert a Coca-Cola ún. 

barázdált palackja volt az egyik első térbeli védjegy, azonban a fentiekben bemutattak szerint 

a barázda nélküli, egyszerűsített forma nem volt védjegyoltalomra alkalmas. Harmadrészt, az 

ítélet nézetem szerint jól illusztrálja és összefoglalja a térbeli védjegyekkel kapcsolatos 

közösségi gyakorlatot, mind a benne rejlő megkülönböztető képesség, mind a szerzett 

megkülönböztető képesség tekintetében.  

Nézetem szerint a döntés alapvetően helyes. A bejelentett flakon valóban egy egyszerű 

forma, amely a szektorban szokásostól nem tér el, így a benne rejlő megkülönböztető 

képességgel nem rendelkezik.  

Szintén helyes a szerzett megkülönböztető képességgel kapcsolatos bírósági álláspont. 

A bíróság nézetem szerint helyesen mutatott rá, hogy nem feltétlenül szükséges az EU minden 

tagállamában bizonyítani a megkülönböztető képesség megszerzését, azonban helyesen jutott 

arra a következtetésre, hogy a 27-ből 10 tagállam nem elégséges. Továbbá, a Törvényszék 

nézetem szerint azt is helyesen vizsgálta, hogy a bizonyítékok a bejelentett megjelölésre 

vonatkoznak-e, a bejelentő ugyanis nyilvánvalóan nem alapíthat jogot olyan bizonyítékokra, 

amelyek nem a bejelentés tárgyát képező megjelölésre vonatkoznak. Végül, ellentmondásos 

bizonyítékokra, illetve a hitelesség tekintetében megkérdőjelezhető bizonyítékokra a bejelentő 

értelemszerűen szintén nem alapíthat jogot.    

 

3.7.  Összegzés és következtetések a megkülönböztető képességhez 

 

3.7.1. A joggyakorlatban mutatkozó problémák  

 

Az európai bíróságok joggyakorlata elsöprő többségben a megkülönböztető 

képességgel foglalkozott.  

Az EU Bíróságának előzetes döntése szerint fő elvként azonos tesztet kell alkalmazni 

a térbeli védjegyekre és a hagyományos védjegyekre, de az eltérő fogyasztói szokásokra 

hivatkozással meghagyta a kivétel lehetőségét egy szigorúbb teszt alkalmazására. A szigorúbb 

teszt szerint a fogyasztónak nem szokása a termék formájáról felismerni a termék előállítóját, 

illetve magát a terméket, ezért csak a szokásostól jelentősen eltérő forma lehet oltalomképes. 

A joggyakorlatban ez a kivétel és szigorúbb mérce lett a főszabály: a megkülönböztető 

képesség követelménye ugyanis egyértelműen magasabb a térbeli megjelölések esetében, 
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mint hagyományos (pl. szó, ábrás) megjelölések esetében, ahol a minimális megkülönböztető 

képesség is elegendő. 

Ez a megközelítés több szempontból is problematikus.  

Elsőként, a kivétel alaptétele ellentmond a térbeli védjegyek oltalma bevezetésének 

egyik fő okának, amely az a társadalmi-gazdasági változás volt, amely szerint a fogyasztók 

ténylegesen képesek a termékek meghatározott külső kialakítását, csomagolását 

meghatározott gyártókkal összefüggésbe hozni, és ezáltal ezen megjelölések a 

megkülönböztető képességet, mint a védjegy alapfunkcióját képesek megvalósítani.463 

Továbbá, az Európai Közösségek Védjegyegyesülete jogi bizottságának Max Planck Intézet 

Tanulmánnyal kapcsolatos előzetes észrevételei464 rámutattak arra, hogy nincsen semmilyen 

bizonyíték arra nézve, hogy a térbeli védjegyekről a fogyasztók kevésbé ismernék fel a 

gyártót, mint a hagyományos védjegyekről, tehát szavakról, ábrákról. Végül, amint arra 

Hetzelt rámutat: indokolt egy differenciált megközelítés, ugyanis a fogyasztó figyelmi szintje 

is eltérő egyes áruk tekintetében, az áru természetétől függően.465 A jogirodalom szerint 

indokolt az adott árunak vagy csomagolásnak az adott termékszektoron belüli egyéb 

formákkal való összehasonlítása annak megállapítása érdekében, hogy a szokásostól eltérő-e a 

bejelentés tárgyát képező forma.466 

Másodikként, az EU Bíróságának megközelítése sablonos, rutinszerű, adott esetben 

túlzottan szigorú joggyakorlat kiindulópontjává vált. Erre kiváló példa az esettanulmányok 

között elemzett Bang & Olufsen ügy, ahol az OHIM álláspontom szerint már szinte 

kiüresítette a térbeli védjegyoltalom lehetőségét, amikor megtagadta az oltalmat egy teljesen 

szokatlan, speciális formatervezésű és megkülönböztetés céljára tervezett megjelöléstől azzal 

az indokkal, hogy nem került igazolásra, hogy a fogyasztók azt megkülönböztetőnek tartják. 

Ez a kérdés egy szóvédjegy esetén például soha fel sem merülhetne. Mindez azért is különös, 

mert az EU Bíróságának joggyakorlata szerint a szokásostól eltérő forma oltalomképes, az 

adott forma egyértelműen szokatlan volt, azonban az OHIM az oltalmat mégis megtagadta. 

Az ügyben a Törvényszék végül hatályon kívül helyezte az OHIM Fellebbezési Tanácsa 

döntését, nézetem szerint azonban ennek az ügynek nem is lett volna szabad eljutni bírói 

szakba.467  

                                                             
463 Összefoglaló jelleggel ld. BURRELL – BEVERLY SMITH – COLEMAN, 2000., 137, 140. p. 
464 http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta_preliminary_comments_on_mpi_proposals_-_6_may_2011.pdf 
465 Dr. HETZELT, Nina: Dreidimensionale Marken: Freihaltebedürfigkeit, Unterscheidungskraft und 
Schutzumfang, EUL Verlag, Lohmar-Köln, 2004., 1-221. o., 213. o.  
466 SCHMID, Andrea: Die Eintragungsfähigkeit von Formen im Europäischen Markenrecht, Peter Lang Verlag, 
Frankfurt am Main, 2003., 1-227. o., 216-217. o.  
467 A Törvényszék végül az oltalmat megtagadta az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pont harmadik francia 
bekezdése alapján. A döntést az adott kizáró ok körében külön esettanulmányként kritikai éllel elemezzük.  
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Harmadikként, a tényleges gyakorlat viszonylag magas küszöbértéket alakított ki, a 

legtöbb bíróság és hatóság, az EU Bíróságának joggyakorlata figyelembevételével egy 

óvatosabb szemléletet képvisel a termékek alakjának lényeges megkülönböztető képességével 

kapcsolatban. Ugyanakkor, ahol a szabály alól kivételt tesznek, a döntés indokai gyakran nem 

egészen világosak. Ráadásul az elutasítás két fő oka a KVR 7. (1)(b) valamint az Irányelv 3 

(1)(b) cikkek és a KVR 7. (1)(c) valamint az Irányelv 3. (1)(c) cikkek nem úgy lettek 

kialakítva, hogy tekintettel legyenek a szokatlan megjelölésekre, mint pl. a termék formája, 

ezért nehezen alkalmazhatóak. Ezen nehézségek elsősorban következetlenséghez és az 

átláthatóság hiányához vezetnek az OHIM és a nemzeti hivatalok lajstromozási 

gyakorlatában, továbbá egyenlőtlen feltételeket eredményezhetnek a vállalkozásoknak, akik 

eszközeik védelmére törekednek.468  

Negyedikként, aggodalom forrása a védjegyek és a formatervezési minták egybeesése: 

nem egyértelmű, hogy megkülönböztetik-e és ha igen, miként a forma védjegyek 

megkülönböztető képességének kritériumait a formavédelmi jog „egyéni jelleg” 

követelményétől, és vajon a különbség kategóriabeli, vagy tartalmi.469 

A fentieken túlmenően fontos arra rámutatni, hogy a megkülönböztető képesség 

megszerzése a gyakorlatban nehéznek bizonyul.  

Az EU Bíróságának gyakorlata az EU valamennyi tagállamára megköveteli a szerzett 

megkülönböztető képesség igazolását, bár annak követelményét a Lindt ügyben úgy tűnik, 

hogy enyhítette. Továbbá, a szigorú bizonyítási terhet a bizonyítékok extrapolálásának 

lehetősége enyhíti a közösségi joggyakorlat szerint. 

A Max Planck Tanulmány rögzíti, hogy abban egybehangzóak voltak az észrevételek, 

hogy a szerzett megkülönböztető képesség területi korlátait tisztázni kell, a vélemények abban 

tértek el, hogy mi lenne ennek a szükséges terjedelme. Egyes vélemények minden tagállamra 

fenn kell tartani, más vélemények szerint elégséges lenne kevesebb ország, mint például a szó 

megjelöléseknél, azzal, hogy az elemzésnek esetről-esetre kell megtörténnie, és 

konzisztensnek kell lennie a használat és a jóhírűség kérdéseivel. A közösségi védjegy 

jogfenntartó használatára elég lehet egy országban is a használat igazolása, és hasonlóképpen 

a jóhírűséghez is elégséges lehet egy tagállamban való jóhírűség.470  

 

3.7.2. A Max Planck Tanulmány javaslatai és azok értékelése 

 

                                                             
468 MPT 2.27. pont 
469 MPT 2.27. 
470 MPT 3.61 
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Elsőként, érdemes itt emlékeztetni arra, hogy a Max Planck Tanulmány a védjegyjogi 

érdekeket terjedelmesen elemezte, és arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi 

érdekcsoport (jogosultak, fogyasztók, versenytársak) érdekeit mérlegelni kell mind az oltalom 

megadása, mind az oltalom terjedelme tekintetében. Az előbbi során a versenytársaknak a 

megjelölés szabad használatra való fenntartásához fűződő versenytársi érdeket a 

megkülönböztető képesség vizsgálata során a térbeli védjegyeknél is indokoltnak tartotta.   

A Max Planck Tanulmány szerint a fentiekben kifejtett helyzet két módon lehetne 

megoldható.471 Az egyik lehetőség, hogy a Preambulumban, vagy máshol lehetne tisztázni, 

hogy nem szükséges követelmény a szokványos formáktól a „jelentős” eltérés, így a jelenlegi 

oltalmi küszöbérték csökkenthető lenne, de ez a lajstromozások elszaporodásához vezetne, 

maga után vonva számos konfliktust. A második lehetőség, hogy a szerzett megkülönböztető 

képességet, mint a lajstromozás előfeltételét, mindig igazolni kelljen. A Tanulmány szerint ez 

néhányaknak jelentene akadályt az oltalom elnyerésében a benne rejlő megkülönböztető 

képesség alapján, nem eredményezne hatalmas változást a jelenlegi gyakorlathoz képest, 

miközben csökkentené a következetlenségeket, amely az elégedetlenség fő forrása. A félelem, 

hogy ez súlyos oltalmi résekhez vezetne, azzal enyhíthető, hogy azok a formák, amelyek 

jelentősen különbözőek a normától és így vitathatatlanul megkülönböztethetőnek 

minősülhetnek, szokásosan ipari formatervezési minta-oltalmat nyerhetnének, amennyiben 

azok újak a piacon és ebből kifolyólag nem tudnak megkülönböztető képességet szerezni. 

Az MPT a javaslat indokaként utalt az amerikai joggyakorlatra. Az amerikai 

joggyakorlatban a Legfelsőbb Bíróság Wal-Mart döntése szerint a térbeli megjelöléseknél 

különbséget kell tenni a termékformák és a csomagolások között, és a termékformák soha 

nem rendelkezhetnek benne rejlő megkülönböztető képességgel, hanem csak a szerzett 

megkülönböztető képesség bizonyítása esetén részesülhetnek oltalomban.472 A fentiekben 

bemutatásra került, hogy az európai joggyakorlat – az amerikai megközelítéssel szemben – 

azonos módon kezeli a termék formáját és a csomagolását, és nem zárja ki eleve a termék 

formák benne rejlő megkülönböztető képességét.473 Az amerikai gyakorlatot egyébként 

meggyőzően kritizálta versenypolitikai szempontból Chronopoulos, akinek álláspontja szerint 

nem lenne szabad a termékformában a priori indokolatlan versenykorlátozást látni, és nem 

lenne szükséges minden esetben a megkülönböztető képesség megszerzését megkövetelni.474  

                                                             
471 MPT 2.28 
472 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339, 146 L. Ed. 182, 54 USPQ2d 
1065 (2000) 
473 A megkülönböztető képességnek az amerikai és az európai jogban való összehasonlítására részletesen ld.: 
LIAKATOU, Vlotina: Trade Dress Distinctiveness in the United States: Wal-Mart, Progeny and Comparison with 
European Standards, European Intellectual Property Review, 2010/12. szám, Thomson Reuters, 622-634. o. 
474 CHRONOPOULOS, 2013., 179-180. o.  

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



145 
 

Ennél a pontnál fontos megemlíteni, hogy a Tanulmány szerint a szerzett 

megkülönböztető képesség igazolásának követelményeit a Közösségen belül valamennyire 

enyhíteni kellene, azért hogy ne legyen irreális az, hogy termékek formája, mint közösségi 

védjegy, védjegyoltalmat nyerhessen. Az MPT javaslata e körben az volt, hogy mind 

szómegjelöléseknél, mind a nyelvtani megfontolásoktól független esetekben (formák, színek) 

elégséges lenne rögzíteni, hogy a szerzett megkülönböztető képesség megszerzése 

megvalósul, amennyiben a megkülönböztető képesség a kérdéses terület piacainak többsége 

tekintetében fennáll.475  

A Tanulmány szerint mindazonáltal a fentiek szerinti egyenes szabály nem biztos, 

hogy indokolt, hiszen a bíróságoknak és hivataloknak meg kellene hagyni valamennyi teret, 

hogy mérlegelhessék az egyéni körülményeket. Ugyanakkor ahhoz, hogy a joggyakorlat 

bizonytalanságai és ellentmondásai elkerülhetőek legyenek, a Preambulumban útmutatást 

kellene adni, hogy megőrizze, de egyben javítsa is azt az óvatos hozzáállást, ami az EU 

Bíróságának a joggyakorlatában tükröződik a termékek formájából álló megjelölésekkel 

kapcsolatban. 

A fentiek alapján a Max Planck Tanulmány az alábbi javaslatot tette: 

"2.35 A Preambulumban jelezni kellene, hogy a termékformát ábrázoló megjelöléseknek 

(ahogyan az önmagukban színekből álló védjegyeknek is) lajstromozásához általában a 

megkülönböztető képességet megszerzését kell igazolni. 

2.36 A megfogalmazandó alapvetések a következőek lennének: 

- a megkülönböztető képesség értékelésekor figyelembe kellene venni a közvéleményt 

és a versenytársak érdekeit is; 

- azon védjegyek, amelyek nem rendelkeznek megkülönböztető képességgel, amelyek 

leíróak vagy amelyeket általánosan és szokásosan használnak a kereskedelemben, csak 

abban az esetben szerezzenek védelmet, ha bizonyítják, hogy a kezdeti akadályokat a 

Közösségen belüli piacon való használattal elhárították; 

- ezt különösen azon megjelölések tekintetében kellene alkalmazni, amelyekről a 

fogyasztók nem azonnal érzékelik a kereskedelmi eredetet, mint pl. önmagukban a 

színek vagy a termékek formái; és 

- ahol a jelzés kizárólag olyan vonásokat hordoz, amelyek a védjegyjogosultnak 

kizárólagosságot biztosítanak olyan technikai megoldások vagy a termék funkcionális 

jellemzői alapján, amelyet egy használó a versenytársak termékeiben valószínűleg 

                                                             
475 MPT 3.74 
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keres, a lajstromozás nem lenne lehetséges a megszerzett megkülönböztető képesség 

alapján". 

A Max Planck Tanulmányra számos védjegy szakmai egyesület tett észrevételt.  

Az INTA észrevételeiben nem támogatja a tanulmány azon javaslatát, hogy általában a 

szerzett megkülönböztető képesség igazolására van szükség a térbeli védjegyek 

lajstromozásához, akkor sem, ha egyébként annak feltételei enyhítésre kerülnének (amint azt a 

Tanulmány is javasolta). Az INTA nem lát okot arra, hogy kivételt tegyenek a térbeli 

védjegyekre azon általános elv alól, hogy a megkülönböztető képesség vizsgálatának 

sztenderdjei azonosnak kell, hogy legyenek minden típusú védjegy, illetve megjelölés 

tekintetében (amit egyébként az EU Bírósága is elvi szinten kimondott). Továbbá, az INTA 

észrevételei rámutatnak arra, hogy vannak olyan piacok, ahol a fogyasztók hozzá vannak 

ahhoz szokva, hogy a termékformát eredetazonosítóként értékeljék, és így azok 

megkülönböztethetők legyenek. Végül, az INTA egyetértett a Tanulmány azon javaslatával, 

hogy a szerzett megkülönböztető képesség területi követelményei enyhítésre kerüljenek és ne 

minden államra kelljen a megkülönböztető képesség megszerzését igazolni, hanem az EU, 

mint egész kerüljön figyelembevételre.476 

A MARQUES477 észrevételeiben hangsúlyozta egyfelől, hogy a formákat a fogyasztók 

észlelhetik eredetazonosítóként, és lehetnek inherensen megkülönböztető jellegűek, azzal, 

hogy az elemzést esetről-esetre kell elvégezni, és nem lehet automatikusan vélelmezni, hogy 

ezen megjelöléseknek nincsen megkülönböztető képessége. A MARQUES észrevételek 

rámutatnak továbbá arra, hogy az áru formáját oltalmazó védjegyek lehetnek ugyan 

formatervetési mintaoltalom tárgyai, de ez nem teszi önmagában ezeket a formákat nem 

megkülönböztetővé. Ezen túlmenően az áru formájánál a MARQUES a csomagolás formákat 

kiemelte, az észrevételek szerint a csomagolást meg kell különböztetni a termékformáktól, 

azzal, hogy a csomagolásoknak inkább lehet inherens megkülönböztető képessége. Végül, a 

MARQUES kiemelte, hogy a termék utánzás (look-alikes) elleni harcban fontos szerepet 

tölthetnek be a térbeli megjelölések.  

Mind az INTA, mind a MARQUES szakmai szervezetek tehát úgy foglaltak állást, 

hogy nem indokolt bevezetni minden esetben a szerzett megkülönböztető képesség 

igazolásának követelményét. Az INTA egyetértett a szerzett megkülönböztető képesség 

igazolásával kapcsolatos követelmények enyhítésével.  

                                                             
476 INTA Comments on the Review of the European Trade Mark Systems, 22 June 2011, 2. és 11. oldalak, forrás 
(megtekintés ideje: 2016. január 10.): http://www.inta.org/Advocacy/Documents/June222011.pdf 
477 MARQUES Comments to Max Planck Report, 2011. május 6., 7. o., forrás (megtekintés ideje: 2016. január 
10.): https://www.marques.org/eutrademarkreform/Docs/2011_05_06%20marques%20comments.pdf  
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A fenti előzmények után megállapítható, hogy az Európai Unió védjegyjogi reformja a 

kérdést nem érintette, a fennálló rendszeren nem változtatott.  

 

3.7.3. Álláspont  

 

Fontos, hogy a megkülönböztetés a védjegy alapfunkciója, tehát nézetem szerint ezen 

abszolút oltalomkizáró oknak kellene lennie a döntő és legfontosabb oltalomkizáró oknak, 

amely mellett a magam részéről – alapvetően Kur fenti nézetével egyezően – 

elhanyagolhatónak tartom a speciális, formaspecifikus kizáró okokat.  

Nézetem szerint a jogbiztonság követelménye indokolja, hogy egységes, kiszámítható 

joggyakorlat alakuljon ki a térbeli megjelölésekkel kapcsolatban.  

Továbbá, fontos a tartalmilag helyes joggyakorlat kialakítása, tehát a védjegy és a 

verseny, vagy másként a védjegyjogosultak, a fogyasztók és a versenytársak érdekei közötti 

optimális egyensúly felállítása. Nézetem szerint az egyensúly egy középutas megoldással az 

alábbiak szerint érhető el. A középutas megoldást egyébként Anette Kur-nak a térbeli 

védjegyekkel kapcsolatos alapos tanulmánya is szorgalmazta: Kur szerint sem a térbeli 

megjelölések oltalmát kizáró, sem a túl nagyvonalú gyakorlat nem indokolt. Álláspontja 

szerint egy középutas megoldás lényege az lenne, hogy a védjegyoltalom megszerzését 

gyakran, de nem mindig a megkülönböztető képesség megszerzésének bizonyításától tenné 

függővé, míg a bizonyítás lehetőségét (a formaspecifikus kizáró okok miatt) csak kivételesen 

zárná ki.478 

Az optimális egyensúly nézetem szerint az alábbiak szerint biztosítható: 

1. Álláspontom szerint térbeli védjegyek oltalma által felvetett speciális problémák - 

különösen a fennmaradó közkincs korlátozottabb jellege, valamint a térbeli megjelölésekben 

az áru és az árujelző összeolvadása - miatt indokolt a térbeli védjegyekkel szemben a 

szigorúbb joggyakorlat, mint a hagyományos megjelölésekkel szemben.  

Ugyanakkor ez egyfelől nem vezethet túlzottan szigorú, az oltalomszerzést szinte 

ellehetetlenítő és/vagy sablonos joggyakorlathoz, utóbbinak ékes bizonyítéka a Bang & 

Olufsen ügy.  

Továbbá, nem tartom helyesnek azt, hogy ezen szigorú joggyakorlatot azzal 

indokolják az európai bíróságok, hogy a fogyasztónak nem szokása az áru formájáról, 

csomagolásáról az eredetre asszociálni. Nem szabad ugyanis azt elfelejteni, hogy a térbeli 

védjegyek oltalma bevezetésének az egyik fő indoka az a gazdasági-társadalmi háttér volt, 

                                                             
478 Dr. KUR Anette: Alles oder Nichts im Formmarkenschutz?, GRUR Int. 2004/9. szám, Verlag C.H. Beck, 755-
761. o., 761. o.  
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amely szerint a fogyasztó képes eredetazonosítót látni a termék formájában vagy 

csomagolásában. Továbbá, a fogyasztók figyelmi szintje termékcsoportonként, szektoronként 

eltérő, azonban ennek figyelembevételére, a differenciált megközelítésre ezen kiindulópont 

nem ad lehetőséget. Végül, nem tartom helyesnek, hogy míg elvi szinten az európai esetjog 

következetesen azt hangsúlyozza, hogy nem alkalmazható szigorúbb teszt a térbeli 

védjegyekre, mint a hagyományos védjegyekre (amelyeknél a minimális megkülönböztető 

képesség is elég - szemben a térbeli védjegyekkel), addig a hagyományos megjelölésekhez 

képest a térbeli védjegyek kapcsán ténylegesen szigorúbb a joggyakorlat. 

2. A magam részéről nem értek egyet a Max Planck Tanulmány azon javaslatával, 

hogy mindig szükséges legyen a megkülönböztető képesség megszerzésének bizonyítása. Ezt 

szakmai szervezetek is ellenezték, és az MPT által hivatkozott amerikai joggyakorlatot az 

európai jogirodalomban kritikák érték. Nézetem szerint fenn kell tehát tartani a bejelentőknek 

a lehetőséget a benne rejlő megkülönböztető képesség bizonyítására.  

3. Nézetem szerint az eset összes körülményei alapján történő, részletes és érdemi 

vizsgálat szükséges minden térbeli megjelölés esetében a tekintetben, hogy rendelkezik-e 

benne rejlő megkülönböztető képességgel.  

Következésképpen, álláspontom szerint komplex, az adott termékszektor jellemzőit 

figyelembe vevő, ahhoz igazodó vizsgálatra van szükség a benne rejlő megkülönböztető 

képesség tekintetében. A vizsgálatnak ki kell terjednie nézetem szerint többek között az 

alábbiakra: 

(i) a jelenlegi joggyakorlattal egybevágóan: a termékforma jellemzőire, tehát, hogy 

mennyire szokásos vagy szokatlan a forma az adott szektorban (azzal, hogy ez nem jelenthet a 

formatervezési mintaoltalmi újdonságtesztet), hiszen a szokásos formák eredetazonosításra 

nem képesek; továbbá 

(ii) indokolt nézetem szerint a vizsgálatot kitágítani, és vizsgálni különösen  

- a fogyasztói szokásokat az adott termékcsoport tekintetében (mennyire jellemző az 

adott szektorban az, hogy a fogyasztó eredetazonosítót lát a térbeli megjelölésben),  

- az alkotói szabadságot (minél nagyobb a formavariáció lehetősége, annál könnyebb 

lehet a lajstromozás), továbbá az alkotói szabadsággal összhangban az adott termékpiac 

sajátosságait, azon belül is különösen a fennmaradó forma alternatívákat, azok mennyiségét és 

minőségét, tehát más szóval a fennmaradó közkincs mértékét; és végül 

(iii) a kizárólag az áru jellegéből következő, valamint a funkcionális jellemzőkben a 

fogyasztó nem fog eredetazonosítót látni, azonban ennek a kérdésnek a megítélése az 

esztétikai jellemzőknél némileg összetettebb: az esztétikai jellemzők ugyanis adott esetben 
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eredményezhetik azt, hogy általuk a termék eltér a szektorban szokásos termékformáktól, és 

ezzel megkülönböztető jellegű.    

A vizsgálati szempontokat célszerű összekötni és egymásra tekintettel értékelni. 

Például: minél inkább lát a fogyasztó az adott termék szektor tekintetében az áru vagy 

csomagolás formájában eredetazonosítót, annál kevésbé indokolt a szokásostól jelentősen 

eltérő formát a benne rejlő megkülönböztető képességhez megkövetelni. További például: 

minél szűkebb a fennmaradó közkincs, annál szigorúbban vizsgálandó, hogy az adott forma 

eltér-e a szokásos formáktól az adott szektorban, és így rendelkezik-e benne rejlő 

megkülönböztető képességgel.  

A fentiek alapján tehát komplex, az adott termékszektor sajátságos jellemzőinek 

teljesebb körű, a termékszektor jellemzőihez igazodó, termékszektoronként differenciált 

vizsgálatot tartok indokoltnak annak érdekében, hogy az optimális versenyegyensúly 

létrejöhessen a benne rejlő megkülönböztető képesség értékelése tekintetében.  

A vizsgálat ennek révén valószínű, hogy bonyolultabbá válik (adott esetben szakértők 

igénybevételét is igényli), azonban feltehetően optimálisabb eredményre vezet.  

Ezen komplex vizsgálat során kerülhetnek valamennyi releváns érdekcsoport – tehát a 

jogosultak, a fogyasztók, valamint a versenytársaknak a forma szabadon tartásához fűződő – 

érdekei értékelésre, annak érdekében, hogy az érdekek közötti optimális egyensúlyt 

megteremtő döntés szülessen a benne rejlő megkülönböztető képesség tekintetében. A 

különböző érdekcsoportok érdekeit tehát nézetem szerint nem a megkülönböztető képességről 

szóló döntést követően, hanem a döntés meghozatalát megelőzően, illetve a döntés 

folyamatában szükséges biztosítani.       

4. Egyetértek azzal, hogy feltehetőleg az esetek nagy részében nem fogja tudni 

igazolni a bejelentő a benne rejlő megkülönböztető képességet, így a gyakorlatban jelentős 

szerephez jut nézetem szerint a szerzett megkülönböztető képesség bizonyítása.  

Nézetem szerint a szerzett megkülönböztető képesség kérdésében sem állhat fenn 

túlzottan szigorú, az oltalomszerzést szinte ellehetetlenítő gyakorlat. Egyetértek tehát a MPT 

azon javaslatával, hogy a szerzett megkülönböztető képesség kritériumait enyhíteni kell, 

elsősorban területi vonatkozásban. Nem feltétlenül indokolt sablonosan minden EU 

tagállamra megkövetelni a szerzett megkülönböztető képesség bizonyítását, ezt az EU 

Bírósága is kifejtette a Lindt csokoládényúl ügyben. Elégséges lenne az EU jelentős területén 

bizonyítani a megkülönböztető képesség megszerzését. Továbbá, a szükséges mérték 

sztenderdjeit is indokolt lehet csökkenteni, a joggyakorlat adott esetben ugyanis éppen 

ellenkező irányba halad, mint pl. az angol bíróság Nestlé v. Cadbury döntése.  
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Sajnálatos módon az EU Bíróságának a Nestlé v. Cadbury előzetes döntése e 

kérdéskör kapcsán inkább értelmezési kérdéseket vetett fel, mint válaszokat. Indokolt lenne 

tehát egységes joggyakorlat és követelményrendszer felállítása a megkülönböztető képesség 

megszerzésének területi követelményei, mércéje és a megfelelő bizonyítási eszközök 

tekintetében, felismerve ugyanakkor, hogy a hatósági, illetve bírósági mérlegelés szerepét 

fenn kell tartani.  

A megkülönböztető képesség mellett az ún. leíró védjegyekkel kapcsolatos 

oltalomkizáró okot nem tartom a térbeli védjegyekkel kapcsolatos lényeges kizáró oknak. 

Egyfelől, a kizáró ok elenyésző esetekben kerül alkalmazásra, viszont nem kívánt elhatárolási 

kérdésekhez vezet. Másfelől, a MPT javaslattal összhangban a versenytársaknak a forma 

szabadon tartásához fűződő érdekeit szükséges lenne a megkülönböztető képesség 

tekintetében is figyelembe venni, amellyel a leíró jelleg, mint oltalomkizáró ok relevanciája 

teljes mértékben lecsökkenne.  

Végül, a térbeli védjegyekkel kapcsolatos aggályokat nézetem szerint ellensúlyozhatja 

az oltalom körének szűkebbre vonása ezen megjelölések esetén, ennek során szintén 

értékelésre kerülhetnek valamennyi érdekcsoportnak az érdekei az optimális egyensúly 

megteremtése érdekében.    

 

3.8. A formákra vonatkozó speciális kizáró okok áttekintése 

 

3.8.1. Alapvetés 

 

Az áruk, illetve csomagolásuk formájára vonatkozó megjelölések oltalma speciális 

problémákat vet fel, amelyet felismerve a jogalkotó az Irányelv 3 cikk (1) bekezdés (e) 

pontjában a forma védjegyekre vonatozó három specifikus kizáró okokat állított fel. A Vt. 2. § 

(2) bek. b) pontban foglalt rendelkezés az Irányelv 3. (1) (e) cikknek megfelelően úgy szól, 

hogy "ki van zárva a védjegyoltalomból a megjelölés, ha kizárólag olyan formából áll, amely 

az áru jellegéből következik, vagy amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, illetve 

amely az áru értékének a lényegét hordozza." A Vt. 2. § (2) bekezdés b) pont tehát három 

különálló kizáró okot tartalmaz. Ezt a három kizáró okot az Irányelv 3. (1) (e) cikke külön 

alpontokban, az (i)-(iii) francia bekezdésekben tartalmazza. Ugyanezen három oltalomkizáró 

okot tartalmazza a KVR 7. cikk (1) bekezdés e) pontja is, az (i)-(iii) francia bekezdésekben.   
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Az Irányelv 3. cikk (1) (e) pontban foglalt kizáró okok lényegében a természetes [az 

(i) pont], a funkcionális [a (ii) pont], valamint a díszítő formákat [a (iii) pont] zárja ki az 

oltalomból.479 

Ezen kizáró okok keretében lényegében azt kell vizsgálni, hogy az áru funkciója 

meggyezik-e a formája által megvalósított/kiszolgált funkcióval, valamint azt, hogy van-e a 

formának funkciója, és a funkció betöltésen túl tulajdonítható-e más jelleg a formának. Az 

értelmezés tekintetében érdemes felidézni, hogy a közösségi védjegyrendelet előkészítése 

során a munkabizottságban nagyon nagyfokú egyetértés volt abban, hogy az önkényesen 

választott formáknak (willkürlich gewählte Formen) oltalomképesnek kell lenni, azoknak a 

formáknak azonban, amiket nem lehet az árutól vagy annak csomagolásától koncepcionálisan 

elválasztani, azok nem lehetnek oltalomképesek.480 Más szóval nem oltalomképesek azok a 

termékmegjelenések, amelyeket az áru lényegétől vagy értékétől fogalmilag nem lehet 

elválasztani, ez vonatkozik mind a műszakilag elkerülhetetlen és a kizárólag esztétikailag 

meghatározott termékmegjelenésekre is.481 A munkabizottságban azzal mindenki egyetértett, 

hogy elméletileg a térbeli megjelölések védjegyként lajstromozhatóak legyenek, de a kizáró 

okok tekintetében komoly viták voltak.  

Az Irányelv 3. cikk (1) (e) pont esetében fontos álláspontom szerint a "kizárólag" szó 

szerepe. Amint arra a Fővárosi Bíróság rámutatott: "a lajstromozást gátló ok csak akkor 

alkalmazható, ha kizárólag olyan formából áll a védjegy mely az áru jellegéből következik, 

vagy amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges. Ellenkező esetben ez a szabály 

kollízióba kerülne a Vt. 1. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglalt azon lehetőséggel, hogy 

az áru formája védjegyként lajstromozható. Valamilyen funkciója, rendeltetése és jellege 

ugyanis minden árunak van – ez adja használati értékét –, így azonban a Vt. 2. §-a (2) 

bekezdésének b) pontja alapján lényegében minden áruforma kizárt volna a lajstromozásból, 

ami nyilvánvalóan nem volt a jogalkotó célja."482  

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontja, 

továbbá a KVR 7. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján történő kifogás nem indokolt, ha a 

bejelentett megjelölés olyan formából áll, amelyet további, megkülönböztető képességgel 

rendelkező elemmel kombináltak (függetlenül attól, hogy szó- és/vagy ábrás elemekről van-e 

szó), mivel a megjelölés egésze az adott esetben nem kizárólag egy formából áll.483 A 

vizsgálatomat azonban éppen ezért kizárólag önmagában az áru formájából vagy 

                                                             
479 Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok a C-299/99. sz. Philips v. Remington ügyben 2001. január 23-án adott 
véleményének 17. pontja  
480 1978. szeptember18-22, a munkabizottság ülésének jegyzőkönyve, 6. o.  
481 WIBMER 83. o.  
482 A Főv. Bír. 3.Pk.630.755/2005/13. számú végzése 
483 OHIM Védjegy Iránymutatás 68. o.  
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csomagolásából álló megjelölésekre korlátozom, hiszen ezek okozzák a védjegyjogilag 

érdekes kérdéseket.  

A kérdéses három kizáró ok lényegében a Benelux védjegytörvény megfelelő 

rendelkezése484 alapján került be az Irányelvbe, a Benelux védjegyjog ugyanis nagyon 

befolyásos szerepet játszott az Irányelv megalkotásában.485 A holland képviselő szerint a 

formaspecifikus kizáró okok alkalmazása a holland gyakorlatban nem jelentett problémát.486 

Az abszolút kizáró okok kötelező harmonizációs szabályok, így a tagállamok 

védjegyjogszabályai mind gyakorlatilag szó szerint azonos szöveggel tartalmazzák.487 

 

3.8.2. Ábrás vagy kizárólag térbeli védjegyekre történő alkalmazás 

 

Rögtön felmerül a kérdés, hogy ezek a kizáró okok kizárólag csak térbeli védjegyekre 

vonatkoznak-e, vagy pedig alkalmazandók-e ábrás védjegyekre is.  

Az SZTNH Módszertani Útmutatójának korábbi verziója szerint "ezt a lajstromozást 

gátló okot kizárólag térbeli megjelölések esetében lehet alkalmazni", tehát csak olyan 

megjelölések esetén, amelyek az áru formáját, vagy csomagolását oltalmazzák [Vt. 1. § (2) 

bek. d) pont]. Ezt az értelmezést látszottak alátámasztani az EU Bíróságának egyes korábbi 

előzetes döntéseiben kifejtett egyes utalásai.488 Ugyanakkor a magyar joggyakorlatban a FT és 

a FÍT is kifejezetten úgy foglalt állást, hogy a Vt. 2. § (2) b) pontja nemcsak térbeli, hanem 

ábrás védjegyekre is alkalmazandó.489 A későbbi közösségi joggyakorlat szerint magának az 

árunak a formájából álló három-dimenziós megjelölésekkel kapcsolatos joggyakorlatot akkor 

is alkalmazni kell, ha a megjelölés az áruknak, illetve elemeinek a kétdimenziós ábrázolásából 

áll.490 Továbbá, a Törvényszék álláspontja szerint a KVR nem definiálja, hogy pontosan mi 

minősül formának, és nem tesz különbséget háromdimenziós formák, két dimenziós formák, 

valamint három dimenziós formák két dimenziós megjelenítése között, tehát arra a 

következtetésre kell jutni, hogy a KVR 7. cikk (1) bekezdés e) pont alkalmazandó két 

dimenziós formákra is.491 Az OHIM Iránymutatás egyértelműen úgy foglal állást, hogy ezen 

kizáró okok alkalmazása nem korlátozódik a térbeli (háromdimenziós) megjelölésekre.492 Az 

                                                             
484 Egységes Benelux védjegytörvény 1 (2) cikk.  
485 ANNAND – NORMAN, 84. o., GIELEN, 1992., 264.o. 
486 1978. szeptember 18-22, a munkabizottság ülésének jegyzőkönyve, 6. o. 
487 Ld. pl. a brit védjegytörvény 3 (2) szakaszát, a Vt. 2. § (2) b) pontját 
488 Például a Linde ügyben hozott ítéletében az EU Bírósága kifejezetten térbeli megjelölésekről beszél az 
Irányelv 3. (1)(e) cikk vonatkozásában (Linde ügy, 72. pont). 
489 A Fővárosi Bíróság 3.Pk.630.755/2005/13. számú végzése 
490 A Törvényszék T-152/07 sz. Lange Uhren GmbH v. OHIM ügyben 2009. szeptember 14-én hozott ítélete. 
491A Törvényszék T-331/10. sz. Yoshida Metal Industry v. OHIM ügyben, 2012. május 8-án hozott ítélete, 24. 
pont 
492 OHIM Védjegy Iránymutatás, 69. o.  
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SZTNH Módszertani Útmutató jelenleg hatályos verziója szerint már az "ezen lajstromozást 

gátló okokat térbeli vagy az adott formát megjelenítő ábrás megjelölések esetében lehet 

alkalmazni, erre az esetre példaként hozható fel a jármű-gumiabroncsot, a zseblámpát, vagy a 

három élű borotvapengét formázó térbeli megjelölések esete."493 Ugyanerre a következtetésre 

jut az MPT is, amikor rögzíti, hogy "összességében elmondható, hogy a ’forma’ fogalma 

jelenleg a jogi szövegekben tágan értelmezett."494  

Ugyanakkor hozzáteszi az MPT, hogy az Irányelv 3. cikk (1) (e) pont szerinti kizáró 

okoknak a formákra történő szűkítésnek minősül. Például, a kizárási klauzula a funkcionális 

megjelölésekre az amerikai védjegyjogban nem tartalmaz ilyen formákra vonatkozó 

megszorítást, ellenben alkalmazható minden fajta megjelölésre, mint pl. színekre, illatokra 

vagy hangokra. Habár a kizárási klauzula gyakorlati jelentősége más fajtájú megjelölések 

esetében sokkal kisebb lehet, mint a forma megjelöléseknél, nincs olyan ok, ami miatt annak 

hatálya alól más megjelölések általánosan ki legyenek zárva.495  

A közelmúltban ugyanakkor az ún. Louboutin cipőt oltalmazó megjelöléssel 

kapcsolatos ügyben a holland bíróság fordult az EU Bíróságához azzal a kérdéssel, hogy a 

"forma" kifejezés kizárólag háromdimenziós megjelölésekre vonatkozik-e, vagy 

vonatkoztatható kétdimenziós megjelölésekre is, például színekre.496  

Összegezve, tekintettel arra, hogy az Irányelv 3. cikk (1) e) pontja a "forma" kifejezést 

használja, aminek lehet két-, és háromdimenziós ábrázolása is, álláspontom szerint helyesen 

úgy lehet állást foglalni, hogy az árunak, illetve csomagolásának formáját oltalmazó 

megjelölés tekintetében vizsgálandóak az Irányelv 3. cikk (1) e) pontjában foglalt kizáró 

okok, függetlenül attól, hogy a forma ábrázolása két vagy háromdimenziós-e, vagy, hogy a 

bejelentő a megjelölést ábrás vagy térbeli védjegyként jelentette-e be.  

A kérdést ugyanakkor az Irányelv és a KVR közelmúltban elfogadott módosítása 

meghaladottá teszi. A Bizottságnak a KVR és az Irányelv módosítását célzó, az Európai 

Parlament és Bizottság által 2015. december 14-én második olvasatban elfogadott javaslata az 

Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontját, valamint a KVR megfelelő rendelkezését, annak 7. 

cikk (1) bekezdés e) pontját kiterjesztette a "formán" túl bármely a megjelölés "egyéb 

jellemzőjére".497 

A módosítás révén a kérdéses abszolút kizáró okok szövegezése az alábbi (a cikk 

száma a 3-ról 4-re változik): 

                                                             
493 SZTNH Módszertani Útmutató, 75. o.  
494 MPT 2.30. pont 
495 MPT 2.31. pont 
496 http://ipkitten.blogspot.hu/2016/03/breaking-louboutin-case-referred-to.html; az Európai Unió Bírósága előtti  
C-163/16. sz. Louboutin és Christian Louboutin ügy 
497 Új Irányelv 
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      "4. cikk 

Feltétlen kizáró, illetve törlési okok 

(1)   A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, 

ha: …… 

e)  a megjelölés kizárólag: 

i. olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely az áru jellegéből következik; 

ii. az árunak olyan formájából vagy egyéb jellemzőjéből áll, amely a célzott műszaki hatás 

eléréséhez szükséges; 

iii. olyan formából vagy egyéb jellemzőből áll, amely lényeges értéket ad az áruhoz;" 
 

 

A fenti módosítás indokát a módosításban a preambulum bekezdések nem 

tartalmazzák, de egyrészt feltételezhető, hogy a grafikai ábrázolás követelményének 

megszüntetésével együttesen értelmezhető, illetve ahhoz kapcsolódik ez a módosítás. 

Másrészt, amint azt a Max Planck Tanulmány is említi, az Amerikai Egyesült Államok 

védjegyjogában az ehhez hasonló kizáró okok nemcsak a formákra, hanem bármely egyéb 

trade dress-re (pl. színek, csomaglás, stb.) alkalmazandóak.  

 

 

3.8.3. A kizáró okok jogpolitikai célja  

 

Ami az Irányelv 3. (1)(e) cikkben, illetve a Vt. 2. § (2) bek. b) pontban foglalt kizáró 

okok mögötti jogpolitikai célt illeti, az EU Bírósága a Philips v. Remington ítéletben az 

alábbiak szerint foglalt állást: "az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjában szereplő 

kizáró okok célja annak elkerülése, hogy a védjegyoltalom a jogosult számára monopóliumot 

nyújtson műszaki megoldásokra vagy az áru használati jellemzőire, amelyeket a fogyasztó a 

versenytársak áruiban is kereshet. A 3. cikk (1) bekezdése e) pontjának célja így annak 

megakadályozása, hogy a védjegyjog által nyújtott oltalom túlterjedjen a megjelölések azon 

rendeltetésén, amely lehetővé teszi a versenytársak által kínált áruk vagy szolgáltatások más 

vállalkozás áruitól vagy szolgáltatásaitól való megkülönböztetését, és így akadályozza, hogy a 

versenytársak szabadon kínálhassák az említett műszaki megoldásokat vagy az említett 

használati jellemzőket tartalmazó árukat, a védjegy jogosultjával való versenyben."498  

                                                             
498 Philips v Remington ügy, 78. pont 
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Amint az SZTNH Módszertani Útmutatója fogalmaz: "Az iparjogvédelmi 

jogintézmények (szabadalmi oltalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, 

védjegyoltalom, földrajzi árujelző oltalom) jellegüknél fogva egymást hasznosan egészítik ki, 

azonban egyik iparjogvédelmi jogintézmény sem szolgálhat arra, hogy a már közkinccsé vált 

megoldásokra más formában, kizárólagos jogot biztosítson, ezáltal a jogszerző ismét 

monopolhelyzetbe kerüljön, ami alapján a versenytársakat elzárja attól, hogy az ilyen, 

korábban már közkinccsé vált műszaki megoldáson alapuló termékeket hasznosítsák. A 

védjegyjognak nem lehet olyan szerepe, olyan társadalmi rendeltetése, amely arra irányul, 

hogy a védjegyoltalom eszközeivel a szabadalmi, használati mintaoltalmi, formatervezési 

mintaoltalmi – időben korlátozott – monopólium lejártával, azt ismételten felélesztve, további 

korlátlan időre szóló kizárólagosságot biztosítson. A védjegyjog eszközeinek ilyen célzatú 

felhasználása ellentétes lenne a jogalkotó céljával, az egész jogintézmény társadalmi 

rendeltetésével, jellegével, és indokolatlanul korlátozná a piaci versenyt"499 

Amint azt az EU Bírósága megfogalmazta: az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában foglalt lajstromozási tilalmak közvetlen célja „annak elkerülése, hogy a védjegy 

által nyújtott kizárólagos és állandó jog olyan más jogok időkorlátozás nélküli fenntartását 

eredményezze, amelyek fennmaradásának időtartamát az uniós jogalkotó korlátozni 

kívánta”500 Ilyen időben korlátolt jogok különösen a szabadalmak, a szerzői jogok, a 

formatervezési mintaoltalmi jogok.  

Az Irányelv 3 (1) e) pontjában felsorolt kizáró okok célja tehát az, hogy a szabad és a 

tisztességes verseny különböző céljait kibékítse a termékformára történő védjegyoltalom 

tekintetében, és hogy biztosítsa azt, hogy a szerzői jog, szabadalmi és formatervezési 

mintaoltalom által biztosított monopólium ne kerüljön kihasználásra a védjegyoltalom időben 

korlátlan meghosszabbításával.501 Másként megfogalmazva, ezek a kizáró okok azért 

születtek, hogy kizárják az átfedést egyfelől a szabadalmi, használati minta, formatervezési 

minta és szerzői jogi oltalom, valamint másfelől a védjegyoltalom között, és hogy 

megakadályozzák bizonyos formáknak a versenytársak hátrányára történő monopolizálását.502 

Ezek a kizáró okok tehát alapvetően egyfelől a védjegyjogi oltalom, másfelől pedig a 

szabadalom, minta és szerzői jogi oltalom közötti indokolatlan egybeesés kizárást célozzák, 

továbbá igyekeznek biztosítani azt, hogy bizonyos formákat a versenytársak hátrányára a 

védjegyjog leple alatt monopolizáljanak egyes gazdasági szereplők. 

                                                             
499 SZTNH Módszertani Útmutató, 76. o.  
500 Hauck v. Stokke ügy, 19. pont 
501 ANNAND – NORMAN, 84. o.  
502 EC Supplement Buletin 5/1980, idézi: GIELEN, 1992., 265. o.  
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Megjegyzem, hogy az esetek nagy részében nincsen valós konkurencia az egyes 

oltalmi formák között. A szabadalmaknak a tárgya nem forma, hanem a formával 

megtestesített – gyakran a formában elrejtett – műszaki megoldás. Következésképpen, a 

legtöbb esetben nem áll fenn a veszély, hogy egy formatervezési minta vagy egy térbeli 

védjegy útján egy műszaki megoldást monopolizáljon, illetve sajátítson ki egy gazdasági 

szereplő.503    

Összegezve, az Irányelv 3 cikk (1) bekezdés (e) pontjába foglalt három kizáró ok 

jogpolitikai célja, hogy az időben korlátlan védjegyoltalom leple alatt a mindenki által 

szabadon hasznosítható formákat egyetlen vállalkozás se sajátíthassa ki indokolatlanul a maga 

számára, a szabad versenyt ezzel indokolatlanul korlátozva. Nem vitás tehát, hogy e speciális 

oltalomkizáró okok jogpolitikai indoka a szabad verseny védelme és a szellemi alkotások joga 

belső egyensúlyának megteremtése.    

 

 

 

3.8.4. A három kizáró ok önálló vagy együttes alkalmazása 

 

Az EU Bíróságának a Hauck v. Stokke ítéletben foglalt iránymutatása szerint a három 

kizáró okot önállóan, egymástól függetlenül szükséges vizsgálni és alkalmazni.504  

Amint arra az EU Bírósága a Hauck v. Stokke előzetes döntésben rámutatott, ha az 

Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett feltételek közül csak az egyik 

teljesül, a megjelölés nem lajstromozható védjegyként. Továbbá, az Irányelv 3. cikke 

(1) bekezdésének e) pontjában foglalt három kizáró ok mögött meghúzódó közérdek nem 

képezi akadályát a lajstromozás megtagadásának, ha a három kizáró ok közül egyik sem 

alkalmazható teljes mértékben. Következésképpen, az EU Bírósága a Hauck v Stokke előzetes 

döntésében elvi éllel kimondta, hogy az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell 

értelmezni, hogy az e rendelkezés első és harmadik francia bekezdésében foglalt kizáró 

okokat nem lehet együttesen alkalmazni.505 

Lényegében ugyanazen problémának a tovább finomított kérdéseit terjesztette elő az 

angol High Court a Nestlé v. Cadbury ügyben.  

Az előzetes döntéshozatal alapjául szolgáló eljárás tárgyát a Nestlé Kit Kat 

termékének megjelenítését ábrázoló megjelölés képezte - a kereskedelmi forgalomban 

                                                             
503 SCHRAMM, Peter: Der Europaweite Schutz des Produktdesigns, Nomos Verlaggesellschaft, Baden-Baden, 
2005., 244. o.  
504 Hauck v. Stokke ügy, 39. pont. 
505 Hauck v. Stokke ügy, 43. pont 
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kapható termékkel szemben - anélkül azonban, hogy a "rudacskákon" a Kit Kat szó 

szerepelne. Az elbíráló úgy tekintette, hogy az a forma, amelynek vonatkozásában a 

lajstromozást kérték, három jellemzővel bír: (i) a szelet alapvetően téglalap alakú formája; (ii) 

a szelet hosszában elhelyezkedő barázdák megléte, elhelyezkedése és mélysége; valamint (iii) 

a barázdák száma (3), amelyek a szelet szélességével együtt meghatározzák a „rudacskák” 

számát (4). Az elbíráló úgy tekintette, hogy az első jellemző az áruk jellegéből következő 

forma, ennélfogva nem lajstromozható (kivéve a „cukrászsütemények” és „sütemények” 

tekintetében, amelyek esetében a védjegy formája jelentősen eltér az ágazat normáitól - ennek 

azonban az ügy főtárgya szempontjából nincsen jelentősége). Mivel a két másik jellemző 

műszaki hatás eléréséhez szükséges, az elbíráló egyebekben megtagadta a lajstromozást.506 

Az ebből eredő kérdés: az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell-e 

értelmezni, hogy azzal ellentétes az áru formájából álló megjelölés védjegyként való 

lajstromozása abban az esetben, ha ez a forma az áru három lényeges jellegzetességét érinti, 

amelyből az egyik az áru jellegéből következik, a másik kettő pedig a célzott műszaki hatás 

eléréséhez szükséges.507 

A Bíróság rögzítette, hogy az említett rendelkezésben szereplő három kizáró ok önálló 

jellegű, azokat egymástól függetlenül kell alkalmazni.  Megállapította, hogy ha az említett 

feltételek közül akár az egyik is teljesül, úgy a kizárólag az áru formájából álló megjelölés 

nem lajstromozható védjegyként; nincsen jelentősége annak, hogy a megjelölés lajstromozása 

több kizáró ok alapján is megtagadható lenne, amennyiben a kizáró okok egyike teljes 

mértékben alkalmazható az adott forma tekintetében.   

A Bíróság szerint a fentiek következtében, az Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 

e) pontja nem zárja ki, hogy valamely megjelölés lényegi tulajdonságai az említett kizáró 

okok közül egy vagy akár több kizáró ok körébe tartozzanak. Mindazonáltal, ilyen esetben a 

lajstromozás megtagadása függ attól a feltételtől, hogy legalább egy kizáró oknak teljes 

mértékben alkalmazhatónak kell lennie a vitatott megjelölés tekintetében. A Bíróság 

megítélése szerint az Irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának olyan értelmezése, amely 

nem tenné lehetővé egy védjegy lajstromozásának a megtagadását abban az esetben, ha az 

elemzések azt tárják fel, hogy a három kizáró ok közül több is alkalmazható, vagy amely 

ezzel ellentétben lehetővé tenné e rendelkezés alkalmazását olyan esetekben, amikor a három 

kizáró okot csupán részlegesen ellenőrizték, nyilvánvalóan az Irányelv 3. cikke 

(1) bekezdésének e) pontjában foglalt három kizáró ok alkalmazása mögött meghúzódó 

közérdekbe ütközne. 

                                                             
506 Nestlé v. Cadbury ügy, 19-20. pontok 
507 Nestlé v. Cadbury ügy, 42-50. pontok 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



158 
 

Az EU Bírósága a második kérdésre azt a választ adta, hogy az Irányelv 3. cikke 

(1) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az áru formájából álló 

megjelölés védjegyként való lajstromozása abban az esetben, ha ez a forma három lényeges 

jellegzetességet érint, amelyből az egyik az áru jellegéből következik, a másik kettő pedig a 

célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges. Ennek az a feltétele, hogy a rendelkezésben 

foglalt, lajstromozást kizáró okok közül legalább az egyiknek teljes mértékben 

alkalmazhatónak kell lennie a vitatott formára.508 

Nézetem szerint a Nestlé v. Cadbury ügyben a Bíróság nem válaszolta meg a feltett 

kérdést, vagy ha megválaszolta, akkor pusztán csak a korábbi joggyakorlatot erősítette meg.  

Meglátásom szerint az a Hauck v. Stokke ügy és a korábbi joggyakorlat alapján az a 

Nestlé v. Cadbury ügyben hozott ítélet előtt is világos volt, hogy az Irányelv 3. cikk (1) 

bekezdés e) pontban foglalt három kizáró okot egymástól függetlenül kell alkalmazni, 

azonban az oltalmat meg kell tagadni, amennyiben bármely kizáró ok teljesen alkalmazható. 

Azonban az, hogy egy kizáró ok teljesen alkalmazható legyen, ahhoz az addigi 

joggyakorlat szerint valamennyi elemnek az adott kizáró ok alá kell esnie. A második francia 

bekezdés szerinti műszaki funkcionalitás tekintetében például a kizáró ok akkor 

alkalmazandó, ha valamennyi lényeges elem műszaki funkciót tölt be.509 Az alapeljárás 

tárgyát képező védjegybejelentés esetében azonban nem valamennyi lényeges elem volt 

funkcionális, hanem a háromból csak kettő elem. Következésképpen, az alapeljárás tárgyát 

képező védjegybejelentést azon az alapon nem lehetne elutasítani, hogy a második francia 

bekezdésben foglalt műszaki funkcionalitás teljes mértékben alkalmazható, hiszen nem 

állapítható meg, hogy a forma valamennyi lényeges jellemzője műszaki funkciót tölt be.  

Nem véletlenül tette fel az előterjesztő bíróság a kérdést. A döntést azonban vagy úgy 

lehet értelmezni, hogy a Bíróság nem adott egyértelmű választ a kérdésre, vagy, hogy a 

második fordulata alapján a kérdéses forma nem zárható ki az oltalomból, tekintettel arra, 

hogy nincs olyan kizáró ok, amelyik a teljes formára alkalmazható lenne. Az utóbbi 

értelmezés helyessége mutatkozik meg egyébként az alapeljárásban hozott ítéletben510, amely 

rögzíti, hogy a Cadbury sem vitatta, hogy az EU Bíróságának döntése révén a vitatott 

                                                             
508 Nestlé v. Cadbury ügy, 51. pont 
509 Az EU Bírósága a ”Red Lego Bric”k ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy amennyiben egy forma 
valamennyi lényeges jellemzője műszaki funkciót tölt be, úgy a műszaki funkciót be nem töltő, nem lényeges 
jellemzők e tekintetben irrelevánsak. Ugyanakkor, a Bíróság azt is rögzítette, hogy egy megjelölés védjegyként 
történő lajstromozása nem tagadható meg e rendelkezés alapján, ha a szóban forgó forma egy jelentős, 
funkcióval nem bíró elemet is magában foglal, mint amilyen egy jelentős szerepet játszó díszítő vagy fantázia 
szülte elem, ami a formában fontos szerepet tölt be. A kérdésről ld. részletesen a műszaki funkcionalitással 
kapcsolatos fejezetet.  
510A High Court of Justice Chancery Division CH/2014/0392, CH/2013/0394 számú ügyben 2016. január 20-án 
hozott ítéletének 6. pontja.  
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védjegybejelentés nem zárható ki az oltalomból a formaspecifikus kizáró okok alapján. Mivel 

a felek között e kérdésben nem volt vita, azzal az angol bíróság sem foglalkozott részletesen.  

  

3.8.5. Kizárt a megszerzett megkülönböztető képesség  

 

Amint arra a III.3.1.4 pont alatt rámutattam, az Irányelv 3. cikk (3) bekezdésének 

kifejezett rendelkezése alapján a megkülönböztető képesség megszerzése nem lehetséges az 

Irányelv 3. cikk (1) (e) pontjában foglalt kizáró okok esetében.  

E tekintetben az Irányelv 3. cikk (1) (e) pontjában foglalt kizáró okok az Irányelv 3. 

cikk (1) (f) és (g) pontjaiban foglalt kizáró okokkal (közrendbe, közerkölcsbe ütközés, 

megtévesztő jelleg) mutatnak rokonságot, hiszen amennyiben egy megjelölés közrendbe vagy 

közerkölcsbe ütközik, úgy az kizárt az oltalomból, függetlenül annak megkülönböztető 

képességétől, illetve a megkülönböztető képesség esetleges megszerzésétől.  

Bármilyen intenzitású és volumenű is legyen a használat, illetve bármilyen nagyfokú 

az ismertség, azok a megjelölések, amelyek kizárólag olyan formából álnak, amelyek az áru 

jellegéből következnek vagy a célzott műszaki hatás eléréséhez szükségesek, illetve az áru 

értékének a lényegét hordozzák, egyetlen esetben sem részesülhetnek védjegyoltalomban 

szerzett megkülönböztető képesség alapján. E vonatkozásban az EU Bírósága az ún. Benetton 

ügyben hozott előzetes döntésében rámutatott, hogy „az Irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) 

pontjának harmadik francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az áru formája, amely annak 

jelentős értéket kölcsönöz, nem minősülhet védjegynek az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése 

alapján, ha a védjegybejelentés előtt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való 

ismertsége folytán – a szóban forgó áru egyedi jellemzőit bemutató reklámkampány során – 

szerzett vonzerőt.”511  

 

3.8.6. Az Irányelv és az amerikai funkcionalitás doktrínája 

   

Az Irányelv 3 cikk (1) bekezdés (e) által előírt három kizáró ok nagyon hasonlít az 

amerikai védjegyjogban a bíróságok által kifejlesztett, a "trade dress"-ekre alkalmazandó 

„funkcionalitás” doktrínára.512  

Az amerikai jogban csak azok a termékformák kerülhetnek védjegyként oltalmazásra, 

amelyek sem hatékonysági, sem hasznossági, sem esztétikai funkciót nem valósítanak meg, 

azzal, hogy a funkcionalitás eldöntésében - legalábbis a két utóbbi esetben – az a döntő elem, 

                                                             
511 Benetton ügy, 28. pont 
512 ANNAND – NORMAN, 85. o. 
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hogy a további piaci szereplőknek a hatékony versenyzéshez szükséges-e a formát használni, 

lemásolni.513  

Az amerikai funkcionalitásnak - az európai gyakorlathoz hasonlóan - versenyjogi célja 

van a szabad és hatékony verseny fenntartása.514 

Az Amerikai Egyesült Államok védjegyjogában a hasznos funkcionalitást ("utilitarian 

functionality") és az esztétikai funkcionalitást ("aesthetic functionality") különböztetik meg. 

A hasznos funkcionalitás keretében az amerikai gyakorlatban azt vizsgálják, hogy  

(i) az adott jellemző a termék használatához vagy céljához elengedhetetlen-e, vagy; 

hogy 

(ii) az adott jellemző a termék előállítási költségét vagy minőségét befolyásolja-e,515 

így funkcionális az a jellemző, amelytől a termék jobban működik, vagy alacsonyabb lesz az 

előállítási költsége; vagy hogy  

(iii) a jellemzőre védjegyoltalom megadása a versenytársakat jelentős - nem a 

hírnévhez kapcsolódó - hátrányba hozná-e, ezen harmadik szempontra helyezi a hangsúlyt 

például a Federal Circuit gyakorlat.516  

Az első és második vizsgálati szempontot követte a Traffix döntés,517 amelyben a 

Legfelsőbb Bíróság arra is utalt, hogy ha a termék korában szabadalmi oltalomban részesült, 

úgy az erősen valószínűsíti a funkcionalitás fennállását. E tekintetben az amerikai gyakorlat 

egybevág az európai gyakorlattal. 

Az esztétikai funkcionalitás alapján a védjegyoltalomból kizárásra kerülhetnek 

esztétikai termék jellemzők, amikor egy terméket alapvetően annak esztétikai értéke miatt 

vásárolnak.518 Az esztétikai funkcionalitás alapvetően a fenti (iii) tesztet, az ún. "competitive 

need" tesztet alkalmazza. 

Az amerikai gyakorlatban egy jellemző funkcionalitását nem lehet kioltani más, 

alternatív formák létezésével. Fontos ugyanakkor, hogy az alternatív formák létezése utalhat 

arra, hogy az adott jellemző ténylegesen funkcionális vagy csak díszítő jellegű-e.519 Más 

szóval, az amerikai jogban az alternatív formák létezése nem tesz egy terméket nem-

                                                             
513 ANNAND – NORMAN, 85. o.  
514 SCHOBER, Natalie: The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal, International Review of 
Intellectual Property and Competition Law, Springer Verlag, 2013/02 szám, 35-62. O. 47. o.  
515  Qualitex v. Jacobson Products, 514 U.S. 159 (1995) 
516  Valu Engineering v. Rexnord Corp, 278 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2002) 
517  TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001) 
518 Az esztétikai funkcionalitást számos kritika érte. Az európai jogirodalomban Charles Gielen egyetért azon 
amerikai szerzőkkel, akik szerint az esztétikai funkcionalitás egy olyan elmélet, amely keresi az okát; valamint 
nem megfelelő válasz egy valós problémára. A problémát az amerikai jogban is azon formák képezik, amelyek 
pusztán díszítőek, és ezért a fogyasztók nem tekintik árujelzőnek. Charles Gielen: Substantial Value Rule: How 
it Came into Being and Why it Should be Abolished, European Intellectual Property Review, Issue 3 2014, 
Thomson Reuters, 164-169. o., 169. o.; 
519 Antioch Co. v. Western Trimming Corp., 347 F.3d 150 (6th Cir. 2003) 
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funkcionálissá, de az átfogó vizsgálat során az alternatívák létezése a nem-funkcionalitásra 

utalhat.520 Ez egy nagyon fontos különbség az európai joggyakorlathoz képest, amely a 

védjegyjogi funkcionalitás vizsgálata körében az alternatív formák vizsgálatát kategorikusan 

kizárja.521  

Míg az 1990-es években a bírói gyakorlat az alternatív formák vizsgálatát, illetve azok 

relevanciáját a hasznos funkcionalitás tekintetében is elismerte, addig a 2001-es Traffix 

döntésben a Legfelsőbb Bíróság következtetése az volt, hogy az alternatív formák létezése az 

a lényeges termékjellemzők esztétikai tetszetőssége keretében releváns. Ezzel a Legfelsőbb 

Bíróság az alternatív formák relevanciáját alapvetően az esztétikai funkcionalitásra korlátozta, 

amelynek vizsgálata ugyanakkor konkrét piaci elemzést tesz szükségessé, illetve a 

funkcionalitás különböző fokaihoz vezethet.522 Más szóval, szemben az európai joggyakorlat 

"mindent vagy semmit" megközelítésével, az amerikai joggyakorlat az esztétikai 

funkcionalitás körében differenciált megközelítést alkalmaz.  

Végül, fontos, hogy az esztétikai funkcionalitás körében - szemben az európai 

joggyakorlattal - az amerikai jogban a megkülönböztető képesség megszerezhető.523   

 

3.9. A kizárólag az áru jellegéből következő forma 

 

3.9.1. A közösségi joggyakorlat 

 

3.9.1.1. Alapvetés 

  

Az áru jellegéből eredő forma, mint kizáró ok eredendően természetes formákat zár ki 

az oltalomból. A közösségi joggyakorlat szerint ezen oltalomkizáró ok azokra a formákra 

korlátozódik, amelyek azonosak az áruval (pl. a futball labda formája futball labdákra), illetve 

amelyek élethű másai az árunak a természetben vagy a gyártásban létező formájának (pl. egy 

banán képe banán árukra).  

Amennyiben azonban az árunak nemcsak egy természetes formája van, úgy ezen 

kizáró okot nem célszerű felhozni.524 Fontos tehát rögzíteni, hogy a közösségi 

                                                             
520 HEATH, Christopher: The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, Designs, Copyright 
or under Unfair Competition, International Review of Industrial Property and Copyright Law, 2003, Verlag C.H. 
Beck, 182-213. o., 203. o.  
521 Ld. a lenti 3.10.2-3.10.3 pontokban ismertetett Philips v. Remington és ”Red Lego” Brick eseteket 
522 SCHOBER, 48-49. o.  
523 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc., 778 F. Supp. 2d 445, 447-48 (S.D.N.Y. 2011) 
524 OHIM Védjegy Iránymutatás 70. o. 
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joggyakorlatban ezen kizáró ok keretében vizsgálandóak, hogy az adott áru milyen egyéb 

formákban van jelen a piacon.   

Az oltalomkizáró ok az OHIM joggyakorlatában meglehetősen ritkán kerül 

alkalmazásra.525 Nézetem szerint ennek az is indoka, hogy a kizáró ok alkalmazási köre nem 

igazán körülhatárolt, illetve meglehetősen szűk. Az OHIM ugyanis, amennyiben úgy látja, 

hogy az adott védjegybejelentés tárgyát képező megjelölés az áru szokásos formájából áll, 

úgy nem az áru jellegéből következő speciális oltalomkizáró okot, hanem a szubjektív 

megkülönböztető képességet [Irányelv 3. cikk (1) (b) pont, KVR 7. cikk (1) (b) pont], vagy a 

leíró jelleget [Irányelv 3. cikk (1) (b) pont, KVR 7. cikk (1) (c) pont], mint általános 

oltalomkizáró okokat hívja fel.  

Az OHIM kis számú bejelentést utasított el ezen a jogalapon, de azok közül egyetlen 

esetben sem volt kizárólagos jogalap az áru jellegéből következő forma, hanem az elutasítás 

okát szinte minden esetben a megkülönböztető képesség hiánya is okozta, sőt egyes esetekben 

a funkcionalitás is. Továbbá, az OHIM Törlési Osztály is ritkán alkalmazta ezen kizáró okot, 

következtetése azonban minden esetben a kizáró ok fennállásának a hiánya volt.526  

 

3.9.1.2. A Törvényszék gyakorlata  

 

A közösségi joggyakorlatban három olyan ügy van, amely ezen oltalomkizáró okot 

érintette, és bírósági szakba is ért. Tanulságos, hogy mindhárom esetben a Törvényszék arra a 

következtetésre jutott, hogy az oltalomkizáró ok nem áll fenn.   

Az első ilyen ügy a Procter & Gamble szappan formára tett bejelentése volt, amely 

védjegybejelentés az OHIM Fellebbezési Tanács által az áru jellegéből következő forma, 

valamint a műszaki funkcionalitás miatt elutasításra került, azonban az előbbi oltalomkizáró 

okról a Törvényszék végül megállapította, hogy nem áll fenn, tekintettel arra, hogy a 

hosszanti oldalon befelé hajló kialakítás nem az áru jellegéből következik, illetve a szappan 

                                                             
525 Az OHIM adatbázisa szerint mindössze nyolc elutasított védjegy esetében került vizsgálatra ezen jogalap, és 
egyik esetben sem egyetlen jogalapként, hanem leggyakrabban a megkülönböztető képesség hiányával együtt. 
 http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Refused_Search.cfm?CFID=9429271&CFTOKEN=37096112, 
utolsó megtekintés időpontja: 2013. július 19. Továbbá, a Fellebbezési Tanács döntései között 7 olyan döntés 
van, amelyik érinti ezt a jogalapot, egyik sem önállóan. 
http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_BOA_Search.cfm?CFID=9429271&CFTOKEN=37096112, 
utolsó megtekintés időpontja: 2013. július 19.  2014. elejétől az új OHIM honlapon jogalap szerint az esetjog 
nem kutatható.  
526 A Darts-IP adatbázisban végzett kutatás (időpontja: 2015. december 27.) szerint az OHIM kilenc 
védjegybejelentés kapcsán foglalkozott ezzel az oltalomkizáró okkal (mind a kilenc esetben a védjegybejelentést 
elutasítva), míg az OHIM Törlési Osztály tíz esetben foglalkozott ezen oltalomkizáró okkal (mind a 10 esetben 
megállapítva, hogy az oltalomkizáró ok nem áll fenn). 
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termékek ettől eltérő kialakítással is jelen vannak a piacon.527 Az eljárás tárgyát képező 

megjelölés528 grafikai ábrázolása az alábbi volt: 

 

A Törvényszék megvizsgálta, hogy a releváns piacon az érintett áruk (szappanok) 

milyen külső kialakítással vannak jelen, és a döntésének egyik alapérve az volt, hogy az 

oltalomkizáró ok azért nem áll fenn, mert a piacon jelen lévő egyéb termékeknek a külső 

kialakítása a bejelentett megjelöléstől eltérő.  

A másik bírósági szakaszba ért közösségi ügynek magyar vonatkozásai is vannak, 

hiszen a híres Rubik-kocka kialakítását oltalmazó közösségi védjegyet529 érinti, amely ellen 

egy versenytárs nyújtott be törlési kérelmet az OHIM-hoz.  

A Törvényszék530 az OHIM Fellebbezési Tanáccsal egyetértve megállapította, hogy a 

kérdéses védjegy nem az áru jellegéből következik.  

A Törvényszék szerint egyértelmű ugyanis, hogy az érintett áruk – jelen esetben a 

háromdimenziós kirakójátékok – jellegéből egyáltalán nem következik, hogy e termékeknek 

rácsszerkezetű lapokból álló kockaformával kellene rendelkezniük. A háromdimenziós 

kirakójátékok, még azok is, amelyek elforgathatók voltak, már a bejelentett védjegy 

lajstromozása iránti kérelem benyújtása idején is rendkívül eltérő formákat mutattak, a 

leggyakoribb geometriai formáktól (például kockák, gúlák, gömbök vagy kúpok) kezdve a 

különféle épületek, műemlékek, tárgyak vagy állatok formájáig. Az eljárás tárgyát képező 

védjegy grafikai ábrázolása az alábbi volt: 

                                                             
527 A Törvényszék T-122/99. sz. Procter & Gamble v OHIM ügyben 2000. február 16-án hozott döntésének 55. 
pontja.  
528 Ügyszám: 000230680 
529 Lajstromszám: 162784 
530 A Törvényszék T-450/09. sz. Simba Toys Gmbh KG & Co v. OHIM - Seven Towns Ltd. ügyben 2014. 
november 25-én hozott ítéletének 82. pontja. 
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A Rubik-ügyben is vizsgálták a jogalkalmazók a piacon jelen lévő árukat (a 

háromdimenziós kirakójátékokat) és ehhez viszonyították, hogy a vitatott megjelölés 

természetes-e vagy sem.  

A harmadik eset a LEGO figurát ábrázoló közösségi védjegy ellen indított törlési ügy 

volt, amelyben a Törvényszék eljárási okokra ia hivatkozva arra a következtetésre jutott, hogy 

ami azt a kifogást illeti, amely szerint az áru formája annak jellegéből következik, a 

Törvényszék elfogadhatatlanként elutasította azt, mivel a törlési eljárást indító Best Lock 

egyáltalán nem szolgáltatott érvet ezen állítás alátámasztására, és nem fejtett ki érvelést annak 

bizonyítása érdekében, hogy az OHIM e tekintetben tett megállapításai tévesek lennének.531 A 

közösségi védjegy532 grafikai ábrázolása az alábbi volt:   

 

 

3.9.2. A magyar joggyakorlat 

 

A Fővárosi Ítélőtábla egy eseti ügyben elvi jelleggel azt fejtette ki, hogy a Vt. 2. § (2) 

bek. b) pontjának első fordulatába foglalt, az áru jellegéből következő forma alatt "olyan 

forma értendő, amelyet a fogyasztó az áru természetére figyelemmel természetesnek tart. A 

térbeli megjelölés esetén ezért olyan különbségek meglétét kell értékelni, amelyek miatt a 

                                                             
531 A Törvényszék T-395/14. sz. Best Lock (Europe) Ltd v OHIM-Lego Juris A/S ügyben 2015. június 16-án 
hozott döntésének 21. pontja 
532 Lajstromszám: 00050518 
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megjelölés a szabványtól vagy szokásostól jelentősen eltér, és ezáltal biztosítja a 

származásjelző funkciót."533 A Fővárosi Ítélőtábla által kifejtett elvi állásfoglalás összhangban 

van a közösségi joggyakorlattal: mindkettő szerint a természetes, tehát lényegében az 

alternatíva nélküli formákat kell annak alapján az oltalomból kizárni.  

A magyar jogalkalmazónak egy eseti ügyben azt kellett megítélnie, hogy a felirat 

nélküli LEGO alapkockák az áru jellegéből következő formáknak minősülnek-e.  

Az egyes oltalomkizáró okok közötti elhatárolás tekintetében a Fővárosi Bíróság 

elöljáróban azt fejtette ki, hogy a Vt. 2. § (2) b) pont első fordulata körében - eltérően a Vt. 

2. § (2) a) pontjától - nem az építőjátékok kínálatából kell kiindulni, hanem azt kell 

vizsgálni, hogy az építőjáték-jellegből természetesen következik-e a védjegyoltalommal 

érintett, adott forma. További elhatárolási szempont, hogy az építőjáték-jelleg nem 

szűkíthető a támadott védjegy szerinti építőjáték működési mechanizmusán alapuló 

építőjátékokra ez ugyanis valójában már a célzott műszaki hatás vizsgálatát jelentené, 

amely azonban a Vt. 2. § (2) b) pont második fordulata alapján külön kizáró okot képez.  

A Fővárosi Bíróság megállapítása szerint az építőjátékok legtermészetesebb 

változata az egyszerű geometriai forma, például fakockák egymás mellé helyezése. Ez a 

forma az áru jellegéből következik. A kockák – vagy más formák – azonban rögzített 

kapcsolatban is lehetnek, ilyen kapcsolat számtalan formában létrehozható: például az 

elemek egyedi kapcsolatán alapuló „Playmobil” játékok, a háromdimenziós puzzle-k, vagy 

akár a védjegy szerinti formával azonosítható játék is. A Fővárosi Bíróság szerint ezen 

építőjátékok egyike sem természetes, hanem valamennyi játék alkotói munka eredménye. 

Ebből viszont az következik, hogy a védjegyoltalommal érintett forma nem tekinthető az 

építőjáték-jellegből következő természetes formának. 

A Fővárosi Bíróság elfogadta továbbá a LEGO azon érvelését, amely szerint a 

műszaki funkciót (összeépíthetőség) és az egyedi kialakítást (a védjegyoltalom tárgya) el 

kell választani. Ennek keretében a bíróság rámutatott arra, hogy az építőjáték-jellegből 

mindössze az építőelemek és azok összeilletésének lehetősége következik, az 

összeilleszthetőség, azaz az összeillesztés konkrét mechanizmusa azonban nem. Ebből 

eredően azonban megállapítható az, hogy a védjegy formája nem következik az áru 

jellegéből. 

A Fővárosi Ítélőtábla szerint az áru jellegéből következő forma megítélése során 

helytállóan vizsgálta a Fővárosi Bíróság, hogy az építőjáték-jellegből természetesen 

következik-e az adott forma, és az építőjáték-jelleg megítélése körében helyesen jutott arra a 

                                                             
533 Idézi a Főv. Bír. 3.Pk.630.755/2005/13. számú végzése 
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következtetésre, hogy az összeépíthető, egymással rögzített kapcsolatba hozható építőkockák 

mindenképpen alkotó munka eredményei, ezért azok nem tekinthetők az építőjáték-jellegből 

következő természetes formának, valamint, hogy az építőjáték-jellegből mindössze az 

építőelemek és azok összeillesztésének lehetősége következik, az összeillesztés konkrét 

mechanizmusa azonban nem.  

Összegezve tehát, a bíróságok álláspontja szerint az adott esetben az építőjáték-

jellegből mindössze az építőelemek és azok összeilletésének lehetősége következik, az 

összeilleszthetőség, azaz az összeillesztés konkrét mechanizmusa azonban nem. Tekintettel 

arra, hogy a LEGO kocka csak egy lehetséges, egyedi és konkrét mechanizmusa az 

összeillesztésnek, így megállapítható, hogy a LEGO kockát oltalmazó védjegy formája 

nem következik az áru jellegéből. A bíróság az áru jellegéből következő forma, mint 

oltalomkizáró ok tekintetében az építőjátékok piacát általában elemezte, és tekintetbe vette 

az építőjáték piacon fellelhető további, tehát az ún. alternatív formákat.   

 

3.9.3. Esettanulmány: a "Lindt húsvéti csokoládényúl" magyar védjegy ügy  

 

3.9.3.1. A tényállás és a döntések534 

 

A kérelmező a 882.978 nemzetközi lajstromszámú, színes térbeli védjegye oltalmának 

Magyarországra történő kiterjesztését kérte a Nizzai Megállapodás 30. osztályába tartozó 

csokoládé és csokoládétermékek vonatkozásában.  

Az oltalmazni kért megjelölés egy aranycsomagolású ülő nyusziforma (húsvéti 

csokoládé nyúl), mely oly módon írható le, hogy oldalra néző, egyöntetű aranysárga színű, 

barna vonásokkal megrajzolt, piros nyakszalagot viselőfigura, a szalag masniban végződik, és 

rajta fémcsengettyű lóg. 

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) a kérdéses védjegybejelentés vizsgálata során 

2006. november 28-i felhívásában a kérelmezőt nyilatkozattételre hívta fel, mert a vizsgálat 

során felmerült az MSZH részéről, hogy a lajstromozni kért megjelölés ki van zárva a 

védjegyoltalomból, mert kizárólag olyan formából áll, amely az áru jellegéből következik, 

illetőleg amely az áru értékének a lényegét hordozza.  

Az MSZH határozatával a nemzetközi védjegybejelentéssel szemben kiadott, fent 

hivatkozott ideiglenes elutasítást fenntartotta és a védjegybejelentés magyarországi oltalmát 

elutasította, hivatkozással a Vt. 2. § (2) bekezdés b) pontjára. 

                                                             
534 MSZH A882978/5., Főv. Bír. 1.Pk.22.687/2009/3., FÍT 8.Pkf.25.149/2010/3., LB Pfv.IV.21.096/2010/3. Az 
eset részletes elemzését ld. külön az esettanulmányok körében.  
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Az MSZH határozat indokolása szerint három kizáró okot tartalmaz a Vt. 2. § (2) 

bekezdés b) pontja, amelyek vagylagosak, így bármelyik megvalósulása elegendő ahhoz, 

hogy a feltétlen kizáró ok megállapítható legyen. A Hivatal azon fordulatra alapította 

határozatát, mely szerint a megjelölés olyan formából áll, amely az áru jellegéből következik 

(a Vt. 2. § (2) bekezdés b) pontjának első fordulata).  

Az MSZH kifejtette, hogy a „húsvéti nyúl", vagy húsvéti nyuszi, a húsvéti ünnephez 

kötődő figura, a gyermekfolklór része, valamint, hogy Húsvét előtt az áruházakban 

slágertermék a színesbe csomagolt csokoládényúl és tojás valamint a plüssnyulak. A „húsvéti 

nyúl" a XVI. századi Németországban vált a keresztény ünnepkör részévé, a hagyomány a 

húsvét egyik jelképének tartja a tojáson és a csibén kívül. Az édesipar évtizedek óta 

szezonális jelleggel (akárcsak a csoki Mikulás, és a szaloncukor) kínál, csokoládéból készült 

arany vagy ezüst alapszínű, szemből vagy profilból ábrázolt ülő nyulakat. A kérelmező 

hivatkozott arra, hogy a csokoládényúl, mint édességfajta végtelen sok formában jelenik meg 

a piacon a gyártó fantáziája szerint ülő, álló, fekvő stb. helyzetben, az MSZH határozata 

szerint azonban a megjelölés sem az állat arányaiban, sem a megformálásában nem 

jellegzetes, és az édesiparban szokásos arányokat követi, nem jellegzetes, és ezért az MSZH 

álláspontja szerint az áru jellegéből következik. 

Az MSZH indokolása szerint a védjegy alapvető rendeltetése az, hogy tanúsítsa a 

fogyasztó számára a védjeggyel megjelölt áruk származását, illetve rendelkezzen olyan 

jellemzőkkel, amelyek alkalmassá teszik védjegykénti lajstromozásra. A bejelentett térbeli 

megjelölés azonban az MSZH álláspontja szerint nem tartalmaz olyan elemet, ábrát, szót, 

jellegzetes írásmódot, amely kizárólag a bejelentő cégéhez kapcsolható, egyedi jelleget 

kölcsönözne ennek az általánosan használt formának.  

Az MSZH oltalmat megtagadó határozatával szemben a kérelmező megváltoztatási 

kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz, amely kérelmet a bíróság 2009. november 20-án 

kelt végzésével elutasított.  

A Fővárosi Bíróság megítélése szerint az MSZH helytállóan állapította meg, hogy a 

megjelölésben foglalt forma a „húsvéti nyulak", mint áru jellegéből következik. Az elsőfokú 

bíróság álláspontja szerint ezen a megállapításon nem változtat az a körülmény sem, hogy a 

piacon fellelhető egyéb „húsvéti nyúl" termékekkel összehasonlítva kiemelhetőek-e olyan 

jellegzetességei a kérelmezői terméknek, ezen keresztül a kérelmezői megjelölésnek, amelyek 

jellegzetesnek és egyedinek mondhatóak. A kérelmező által megjelölt jellegzetességek - az 

egyöntetű aranysárga szín, a nyúl oldalra néző, egyszerű stílusú forma az arányos, ülő nyúl 

alak - a bíróság szerint nem olyanok, amelyek ne következnének a „húsvéti nyúl" jellegből. A 

Fővárosi Bíróság hangsúlyozta, hogy ha egyes motívumokat kiemelnénk és az ezekkel 
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jellemzett húsvéti nyulakra védjegyoltalmat biztosítanánk, az szükségtelenül szűkítené a 

versenytársak lehetőségeit a vonatkozásban, hogy milyen formában, helyzetben, színben, 

motívumokkal ellátva tudják megjelentetni saját húsvéti nyúl csokoládé terméküket.  

A Fővárosi Bíróság vizsgálta a Vt. 2. § (3) bekezdésre alapított használat révén történő 

megkülönböztető képesség megszerzésével kapcsolatos kérelmezői állításokat és 

bizonyítékokat. A bíróság megítélése szerint az MSZH előtt, valamint a bírósági eljárásban a 

használat révén történő megkülönböztető képesség megszerzésének igazolására becsatolt 

dokumentumokból nem vonható le az a következtetés, hogy a magyarországi fogyasztók 

számára az oltalmazni kért megjelölés e megkülönböztető képességét megszerezte és a 

fogyasztók azt a kérelmezőhöz kötik. A bíróság álláspont szerint a kérelmező által becsatolt 

kereskedelmi elárusítóhelyeken történő megjelenéseket bemutató fényképek 2004-re 

vonatkozóan három üzletet érintenek, és a 2005-ös és a 2006-os évre bemutatott promócióval 

együtt is csupán azt igazolják, hogy a bejelentett megjelölés szerinti termékek forgalmazását a 

kérelmező Magyarországon megkezdte, azokat eladásra felkínálja, reklámozza, azonban sem 

a használat kiterjedtségéből, sem a kérdéses termékek 2003 és 2007 közötti magyarországi 

eladásából származó svájci frankban megadott bevétel nagyságrendjéből nem vonható le az a  

következtetés a bíróság álláspontja szerint, hogy Magyarországon olyan intenzív, földrajzilag 

elterjedt és időben hosszúra nyúló védjegyhasználat valósult volna meg, a  reklámozására 

olyan nagyságrendű összegeket fordított volna a kérelmező, amely révén a húsvéti csoki 

nyulat vásárló magyar fogyasztók számottevő része tudná azonosítani a megjelölést, mint 

kérelmezőtől származó terméket.  

A Fővárosi Ítélőtábla 2010. március 9-én kelt jogerős végzése az elsőfokú végzést 

helybenhagyta.  

A másodfokú végzés indokolása szerint a tárgyi megjelölés térbeli alakzatból (ülő 

nyúl, masni, csengő) áll, valamint rendelkezik szín és grafikai elemekkel. A megjelölés 

szerinti forma a húsvéti ünnephez kötődő, ismert, szezonális édességfajta, mint áruféleség 

jellegéből következik. Ezen nem változtat a kérelmező megjelölésében fellelhető, a 

versenytársak hasonló termékein nem, vagy ritkán, esetleg más kialakításban szereplő 

motívumok, mint az oldalra néző, ülő forma, az egyszerű, arányos stílus, illetve a színek és a 

grafikai elemek, mivel ezek a jegyek nem jellegzetesen eltérőek a húsvéti piacon jelenlévő 

többi terméktől a másodfokú bíróság megítélése szerint.  

A Fővárosi Ítélőtábla megítélése szerint a térbeli megjelölések esetén a formának van 

kiemelkedő jelentősége, figyelemmel arra a kérdésre, hogy az - a szokásostól eltérő 

megjelölésként - alkalmas-e a Vt. 1. § (1) bekezdés szerint a védjegy alapvető funkciójának 

betöltésére, azaz a fogyasztó számára elhatárolható-e más gyártók azonos jellegű árujától. Az 
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adott megjelölés azonban a másodfokú bíróság megítélése szerint a jellegzetességgel nem bíró 

grafikai elemek mellett kizárólag olyan formából áll, amely az áru jellegéből következik, ezért 

a Vt. 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem részesíthető védjegyoltalomban.  

A Fővárosi Ítélőtábla szerint a szerzett megkülönböztető képesség kérdésében az 

elsőfokú bíróság szükségtelenül vizsgálódott. Kifejtette, hogy a Vt. 2. §-ának (3) bekezdése 

szerint a (2) bekezdés a) pontja alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, ha 

használata révén - akár az elsőbbség időpontja előtt, akár azt követően - megszerezte a 

megkülönböztető képességet. Ennek értelmében a szerzett megkülönböztető képesség alapján 

a védjegyoltalom biztosítására szerzett megkülönböztető képesség alapján akkor van 

lehetőség, ha a lajstromozás gátját a Vt. 2. § (2) bekezdésének a) pontja képezi. A jelen 

ügyben azonban nem ez volt a lajstromozás megtagadásának a jogalapja, hanem a 2. § (2) 

bekezdésének b) pontja, következésképpen, a kérelmező a szerzett megkülönböztető 

képességre a 2. § (3) bekezdésben foglalt kógens szabály értelmében nem hivatkozhatott. 

A jogerős végzés ellen a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a védjegy 

magyarországi oltalomban való részesítése érdekében.  

A Legfelsőbb Bíróság mint felülvizsgálati bíróság 2010. október 6-án, tárgyaláson 

kívül hozott végzésével a jogerős végzést hatályában fenntartotta.  

A döntés fő indokai a következők voltak:  

(i) az érintett megjelölés oltalmát a Vt. 2. § (2) b) pontja alapján, különösen annak első 

fordulata alapján vizsgálta,  

(ii) a Legfelsőbb Bíróság megítélése szerint az érintett árut ábrázoló megjelölés az áru 

általános megjelenítéséből szükségszerűen következik, a díszítőelemek (pl. masni és a 

csengettyű) a megjelölés szerinti formához képest másodlagosak, és az állatfigurát ábrázoló 

csokoládétermékek esetén – a köztudomásnak megfelelően - szokásosan alkalmazottak,  

(iii) az érintett áru (a húsvéti csokoládényulak) eltérő formában való ábrázolhatósága 

nem zárja ki azt, hogy a megjelölés szerinti forma az áru jellegéből következzen,  

(iv) bár kifejezetten a Legfelsőbb Bíróság nem hivatkozott ezen érvre, de feltehető, 

hogy a versenytársak szabadsága indokolatlan korlátozásának megakadályozása, mint 

közérdek lebegett a bírák szeme előtt a döntés meghozatalakor, ami valószínűsíthető az első 

és másodfokú bíróságok ezirányú megállapításaiból is,  

(v) a szerzett megkülönböztető képesség nem vizsgálható a jelen esetben a Vt. 2. § (3) 

bekezdése alapján,  

(vi) az Európai Bíróság kérelmező által hivatkozott döntése - részben eltérő tényállás 

miatt - a jelen ügyben nem irányadó.  
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A fentiek alapján a döntés ratio decidendije, hogy a Vt. 2. § (2) b) pontja alapján nem 

oltalmazható védjegyként az a térbeli megjelölés, amely az áru szokásos, szükségszerű, 

általános megjelenítéséből származik, függetlenül attól, hogy az adott áru ténylegesen számos 

más formában is megjeleníthető.  

 

3.9.3.2. Értékelés 

 

A Legfelsőbb Bíróság főbb megállapításaihoz igazítom az értékelést és a kritikai 

észrevételeket.  

Ad (i) Az eljáró bíróságok az MSZH határozatát a hivatali eljárás körében felhívott 

jogszabályhely – jelen esetben a Vt. 2. § (2) b) pont – keretében vizsgálták felül. Ugyanakkor 

nem érthető igazán, hogy az MSZH miért ezen oltalomkizáró okot vizsgálta, és miért nem a 

Vt. 2. § (2) a) pontja alapján, amely rendelkezés a szubjektív megkülönböztető képességet, 

mint abszolút kizáró okot tartalmazza. A közösségi jogalkalmazók a térbeli megjelölések 

oltalmát elsősorban a szubjektív megkülönböztető képesség alapján vizsgálják, és utasítják el 

jelentős számban. Amint arra a fentiekben már utaltam, a KVR-nek a Vt. 2. § (2) b) pontjának 

megfelelő jogalapon535 az OHIM elenyésző számban utasít el bejelentéseket. A 

megkülönböztető képesség relevanciáját illusztrálja, hogy mind a Fővárosi Bíróság, mind a 

Fővárosi Ítélőtábla végzésének indokolásában a megkülönböztető képességre való 

hivatkozások megtalálhatóak. A fentiek alapján tehát egyrészt nehezen érthető az MSZH által 

felhívott jogalap megválasztása, másrészről pedig az eset rámutat arra, hogy szükséges lenne 

egyértelmű elhatárolás a fentiekben megjelölt abszolút kizáró okok között, valamint 

szükséges lenne a szubjektív megkülönböztető képesség vizsgálatának előtérbe helyezése a 

Vt. 2. § (2) b) pontjában foglalt kizáró okokkal szemben.   

Ad (ii) Kérdéses, hogy a Pp. értelmében köztudomású ténynek minősülhet-e, valamint, 

hogy meghatározható-e egzakt módon az, hogy egy termék esetén pontosan milyen jellemzők 

minősülnek általánosnak, szokásosnak. Ezen szempontok értékelése esetén a jogalkalmazó 

nem vitásan kevés egyértelmű és objektív támpontot talál. Továbbá, a bejelentőnek 

lehetőséget kell biztosítani az ellenbizonyításra, így indokolt közvéleménykutatások, 

fogyasztói felmérések értékelése, valamint a piacon található egyéb termékekkel való 

összevetés. E tekintetben a bizonyítási teher a bejelentőt terheli.  

Ad (iii) Kérdéses, hogy az adott áru eltérő formában való ábrázolhatósága miért nem 

zárja ki, hogy a megjelölés az áru jellegéből következzen, illetve legalábbis miért nem szolgál 

                                                             
535 KVR 7 (1) (e) cikk (i) bekezdés 
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arra bizonyítékul, hogy az adott forma nem az áru jellegéből következik? A piacon fellelhető 

hasonló jellegű, rendeltetésű termékek vizsgálata a fentiekben ismertetett magyar és közösségi 

jogesetekben is releváns szempontot jelentettek. A jelen esetben ráadásul bizonyítást nyert, 

hogy a húsvéti nyúl számos más, teljesen eltérő külső kialakítással (színvilág, forma, 

díszítőelemek) is megvalósítható. Álláspontom szerint az alternatív formák vizsgálata fontos 

lenne a kérdéses eljárásban felhívott oltalomkizáró ok vizsgálatában, mert e szempont jelentős 

annak megállapítása során, hogy az adott forma valóban az áru jellegéből következik-e. A 

Legfelsőbb Bíróság indokolásában visszacseng az Európai Bíróság azon megállapítása, hogy 

az átlagos fogyasztóknak nem szokásuk, hogy – ábrás vagy szómegjelölés hiányában – a 

termékek csomagolásának formájából vonjanak le következtetést a termék eredetére 

vonatkozóan, ezért ilyen térbeli védjegyek esetében nehezebbnek bizonyulhat a 

megkülönböztető képesség megállapítása, mint szó- vagy ábrás védjegyek tekintetében.536 

Amint arra a fentiekben a megkülönböztető képességgel kapcsolatos értékelés kapcsán 

rámutattam, az Európai Bíróság ezen megállapítása ugyanakkor ellentmond a térbeli 

védjegyek oltalma egyik fő okának, amely az a társadalmi-gazdasági változás volt, amely 

szerint a fogyasztók ténylegesen képesek a termékek meghatározott külső kialakítását, 

csomagolását meghatározott gyártókkal összefüggésbe hozni, és ezáltal ezen megjelölések a 

megkülönböztető képességet, mint a védjegy alapfunkcióját képesek megvalósítani.537 

Ráadásul érdemes felidézni, hogy e bírósági megállapítás hozzájárult ahhoz, hogy a mai 

közösségi gyakorlatban a térbeli megjelölésekkel szemben sablonos, szinte rutinszerű 

elutasításokkal találkozunk (ld. a fent elemzett Bang & Olufsen döntést).  

Ad (iv) A verseny indokolatlan korlátozásának megakadályozása valóban közérdek, 

mint ahogy közérdek a megkülönböztető megjelölések oltalma is. A két érdek közötti 

optimális egyensúly megtalálása korántsem egyszerű feladat. Való igaz és egyetértek azzal, 

hogy a térbeli megjelölések egyik alapproblémája, hogy a védjegyoltalom megadása estében a 

fennmaradó alternatív megjelölések száma kisebb, mint például szó-, vagy ábrás védjegyek 

esetében,538 ez azonban álláspontom szerint nem vezethet a térbeli védjegyekkel 

oltalomképességének túlzottan szigorú és sablonos megítéléshez, illetve tekintettel kell lenni 

az eset, a termék és a releváns piac sajátosságaira. 

Ad (v) A Fővárosi Ítélőtábla és a Legfelsőbb Bíróság helyesen állapította meg, hogy a 

szerzett megkülönböztető képesség a jelen esetben nem vizsgálható, mivel az a Vt. 2. § (3) 

bekezdése értelmében csak a 2. § (2) a) pont alapján fennálló oltalomkizáró ok fennállása 

                                                             
536 Henkel ügy, 52. pont 
537 Összefoglaló jelleggel ld. BURRELL – BEVERLY SMITH – COLEMAN, 2000., 137. o., 140. o. 
538 RAMELLO, 2005., 128-129.  
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esetén lenne vizsgálható, a kérdéses eljárás azonban a 2. § (2) b) pontban foglalt 

oltalomkizáró okon alapult.  

Ad (vi) Az Európai Bíróság konkrét közösségi védjegyügyben (tehát nem előzetes 

döntéshozatali ügyekben) hozott határozatai természetesen nem kötik a nemzeti 

jogalkalmazót, mégis nézetem szerint a kérelmező által felhozott analóg jogesetek figyelmen 

kívül hagyása alaposabb indokolást igényelne a magyar bíróságok részéről. 

Másodikként, megállapítható, hogy a Legfelsőbb Bíróság elemzett döntése illeszkedik 

a közösségi joggyakorlat irányvonalába, amely ténylegesen szigorúbban ítéli meg a térbeli 

megjelölések oltalmát, mint a hagyományos védjegyekét. Jelentős különbség azonban, hogy a 

közösségi jogalkalmazó elsősorban a megkülönböztető képesség hiányára alapítja az oltalmat 

megtagadó határozatait, és nem az áru jellegéből következő oltalomkizáró okra.  

A fenti megállapításokat alátámasztja az is, hogy az elemzett eset tárgyát képező 

megjelöléssel lényegében megegyező megjelölés közösségi védjegybejelentésének ügyében 

az OHIM vizsgálója 2005. október 14-én kelt határozatával szintén elutasította a perbeli 

kérelmezőnek a perbeli megjelöléssel lényegében azonos közösségi védjegybejelentését, 

azonban ez az elutasítás a szubjektív megkülönböztető képesség hiányán alapult. A döntést az 

OHIM Negyedik Fellebbviteli Tanácsa helybenhagyta, az e döntés ellen a kérelmező által 

benyújtott jogorvoslati kérelmet pedig a Törvényszék 2010. december 17-i ítéletével 

elutasította539. A magyar Legfelsőbb Bíróság tehát a közösségi jogalkalmazóval azonos 

végeredményre jutott, így határozata követi a közösségi joggyakorlatot, azonban fontos 

különbség, hogy az elutasítás alapját más jogalap képezte a magyar és a közösségi eljárásban.  

Álláspontom szerint a helyes jogalap a szubjektív megkülönböztető képesség az 

alábbiak miatt.  Nézetem szerint - amint arra a magyar bíróságok is implicite utaltak - a térbeli 

védjegyek oltalma megítélésének mélyén a megkülönböztető megjelölések védjegyként 

történő oltalma, és a szabad verseny közötti konfliktus húzódik meg, amely konfliktusnak a 

feloldása, és a két érdek közötti optimális egyensúly megtalálása a gyakorlatban korántsem 

könnyű feladat. E tekintetében nézetem szerint a védjegy alapfunkciójához, jelesül a 

megkülönböztető képességhez kell visszanyúlni. Amennyiben a védjegy rendelkezik 

megkülönböztető képességgel, vagy azt megszerzi, úgy a védjegyek közgazdasági elemzése 

és jogelmélete alapján a védjegyfunkciók megvalósulnak, és a védjegyoltalomhoz fűződő 

előnyök meghaladják annak a kizárólagos jogokból fakadó, versenykorlátozó jellegű hatásait. 

A megkülönböztető képesség megszerzésének igazolása komoly bizonyítási terhet jelent a 

bejelenőnek, de adott esetben ez lenne a jogos ára az időben potenciálisan korlátlan, 

                                                             
539 A Törvényszék T-336/08 sz. Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. OHIM ügyben 2010. december 17-
én hozott ítélete 
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kizárólagos védjegyjognak. Mivel a megkülönböztető képesség nem bizonyítható a Vt. 2. § 

(2) b) pontban foglalt, a térbeli védjegyekre vonatkozó specifikus oltalomkizáró okokra, ezért 

fontos, hogy a közösségi gyakorlatnak megfelelően – a jelen esettel ellentétben - nem e pont, 

hanem elsődlegesen a Vt. 2. § (2) a) pontja, vagyis a szubjektív megkülönböztető képesség 

alapján kerüljön a térbeli megjelölések oltalma elbírálásra. 

Összegezve, a jelen esettanulmány két fő tanulsága számomra az alábbi két szempont: 

Elsőként, az eset rámutat arra, hogy fontos a jogalap megfelelő megválasztása, 

különös tekintettel arra, hogy a megkülönböztető képesség megszerzése kizárt az áru 

jellegéből következő forma esetében. Álláspontom szerint különösen a védjegyoltalom 

alapvető funkciójára tekintettel a megkülönböztető képesség a megfelelő jogalap, amelyet 

alátámaszt a fentiekben ismertetett általános közösségi joggyakorlat is. Ráadásul a bíróságok 

is alapvetően a megkülönböztető képességgel kapcsolatos tesztet alkalmazták, és nem az áru 

jellegéből következő formánál releváns (természetes forma-e vagy sem) tesztet.    

Másodikként, a térbeli védjegyek oltalma számos problémát vet fel, és mind a 

vonatkozó magyar, mind közösségi joggyakorlat a mai napig küzd e problémák megoldásával 

azzal, hogy ez a joggyakorlat folyamatos fejlődésben van. A gyakorlat inkább a szigorú 

tendencia felé halad, és a térbeli megjelölések oltalmát nagyobb részben tagadja meg, mint 

hagyományos megjelölésekét. Ebbe a tendenciába illeszkedik az elemzett döntés. A szigorú 

gyakorlaton úgy tűnik, hogy a rendelkezésre álló alternatív formák léte sem segített, amely 

pedig nézetem szerint fontos objektív szempont lenne az áru jellegéből következő forma 

(valamint adott esetben a megkülönböztető képesség) elemzése során. Hangsúlyozandó, hogy 

a jelen fejezetben hivatkozott egyéb esetekben az alternatív formák vizsgálatra kerültek, 

illetve releváns szempontként jelentek meg az áru jellegéből következő forma, mint 

oltalomkizáró ok tekintetében.   

 

3.9.4. A Hauck v. Stokke előzetes döntés  

 

3.9.4.1. Az alapul fekvő közérdek 

 

Az áru jellegéből következő forma, mint abszolút kizáró ok jogpolitikai hátterével 

és alkalmazásával az EU Bírósága a közelmúltban részletesen foglalkozott a Hauck v. 

Stokke ügyben. Előzetes döntéshozatali ítéletében az EU Bírósága az alábbiakat fejtette 

ki.540  

                                                             
540 Hauck v. Stokke ügy, 21-27. pontok.  
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A Bíróság a jogpolitikai cél tekintetében megállapította, hogy az Irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése e) pontjának első francia bekezdésében foglalt kizáró ok ugyanarra a célra 

irányul, mint az e rendelkezés második és harmadik francia bekezdésében foglalt kizáró okok, 

következésképpen az első francia bekezdést ugyanígy kell értelmezni.  

 

3.9.4.2. Az áru jellegéből következő forma értelmezése  

 

Az Irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontja első francia bekezdésének helyes 

alkalmazása megköveteli, hogy az érintett megjelölés alapvető jellemzőinek, azaz a 

megjelölés legfontosabb elemeinek meghatározását esetről esetre, a megjelölés által keltett 

összbenyomás vagy a megjelölést alkotó egyes elemek egymás után történő vizsgálata alapján 

elvégezzék.  

E tekintetben ezen kizáró ok nem alkalmazható olyan forma védjegyként való 

lajstromozása esetén, amelyben egy másik, az áru fő funkciójához szorosan nem kapcsolódó –

 például díszítő vagy fantázia szülte – elem jelentős, illetve alapvető szerepet játszik. Így az 

említett rendelkezés első francia bekezdésének olyan értelmezése, amely szerint ez a francia 

bekezdés csak az olyan megjelölésre alkalmazható, amelyik kizárólag olyan formából áll, 

amely az adott áru funkciójához nélkülözhetetlen, és így nem enged teret az érintett gyártónak 

az érdemi személyes hozzájárulásra, nem teszi lehetővé, hogy az ebben a francia bekezdésben 

foglalt kizáró ok teljes mértékben betöltse a célját. Ez az értelmezés ugyanis azt 

eredményezné, hogy ez a kizáró ok csak az ún. természetes árukra vonatkozna, amelyek nem 

helyettesíthetők, illetve az ún. szabványosított árukra, amelyek formáját szabvány határozza 

meg, miközben azokat a megjelöléseket, amelyek ilyen árukból származó formákból állnak, 

megkülönböztető képességük hiánya miatt nem lehetne lajstromoztatni.  

Ellenkezőleg, a Irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának első francia bekezdésében 

foglalt kizáró ok alkalmazása során figyelembe kell venni azt, hogy „az áru jellegéből 

következ[ő] forma” fogalmából az következik, hogy főszabály szerint az olyan formák 

esetében is meg kell tagadni a lajstromozást, amelyek alapvető jellemzői szorosan 

kapcsolódnak az áru fő funkciójához, illetve funkcióihoz, ugyanis, hogyha ezeket a 

jellemzőket egyetlen gazdasági szereplő számára tartanák fenn, akkor a versenytárs 

vállalkozások nem adhatnának áruiknak olyan formát, amely az áruk használatához célszerű 

lenne. Ezen túlmenően azt is meg kell állapítani, hogy olyan alapvető jellemzőkről van szó, 

amelyeket a fogyasztó a versenytársak áruiban is kereshet, mivel ezek az áruk azonos vagy 

hasonló funkciót töltenek be.  
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Az EU Bírósága azt a kötelező iránymutatást adta, hogy a Irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése e) pontjának első francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés 

szerinti kizáró ok alkalmazható az olyan megjelölésre, amely kizárólag olyan formából áll, 

amely az áru egy vagy több olyan alapvető, az áru fő funkciójához, illetve funkcióihoz 

szorosan kapcsolódó használati jellemzőjével rendelkezik, amelyet a fogyasztó alkalmasint a 

versenytársak áruiban is kereshet.541 

 

3.9.5. Összegzés és álláspont 

 

A Hauck v. Stokke előzetes döntés előtt az áru jellegéből következő formát, mint 

abszolút oltalomkizáró okot a közösségi és a magyar jogalkalmazók az oltalom megtagadása 

során vagy nem alkalmazták önálló jogalapként, vagy arra a következtetésre jutottak, hogy a 

forma nem az áru jellegéből következik. A következetes joggyakorlat alapján amennyiben egy 

forma nem természetes, tehát amennyiben az adott termék többféle formában is előfordulhat, 

úgy ezen oltalomkizáró ok nem alkalmazandó. Rámutattam arra, hogy attól, hogy egy forma 

nem természetes, még nem következik védjegyként való lajstromozhatósága, hiszen az 

általános oltalomkizáró okok (megkülönböztető képesség hiánya, leíró jelleg, szokásos 

megjelölések) alkalmazandóak. Az általános oltalomkizáró okokkal kapcsolatos meglehetősen 

szigorú joggyakorlatot pedig korábban részletesen elemeztem, bemutattam. Más szóval, 

nézetem szerint az áru jellegéből eredő forma esetében felmerülő védjegyjogi kérdések, 

problémák teljes mértékben kezelhetőek az általános oltalomkizáró okok alapján. Az egyetlen 

elutasítás az áru jellegéből eredő forma, mint önálló jogalap alapján (az esettanulmányban 

elemzett "Lindt húsvéti nyúl" ügye) nézetem szerint éppen azt a tanulságot mutatta, hogy 

téves volt a jogalap megválasztása, hiszen a megfelelő jogalap a megkülönböztető képesség 

hiánya lett volna.  

A térbeli védjegyek oltalmából és joggyakorlatából eredő speciális problémákat, 

valamint e téma aktualitását felismerve a közösségi védjegyrendszer átfogó felülvizsgálatáról 

szóló Max Planck Tanulmány külön fejezetben foglalkozik a térbeli védjegyekkel542, és 

előremutató, koncepcionális javaslatokat tett. Az áru jellegéből következő kizáró ok esetében 

a javaslat az volt, hogy a rendelkezésnek az átfogalmazása lenne célszerű, úgy, hogy az olyan 

megjelölésekre terjedjen ki, amelyek kizárólag az áru jellegéből vagy (műszaki) 

teljesítményéből következik.543  

                                                             
541 Hauck v. Stokke ügy, 27. pont 
542 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf 
543 MPT 2.35 és 2.37 pontjai, 73-74. o. 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



176 
 

Nézetem szerint a műszaki funkciót megfelelően lefedi a külön szabályozott 

funkcionalitás, mint abszolút kizáró ok. Továbbá, a joggyakorlatban az áru jellegéből 

következő forma, mint kizáró ok alkalmazása ritka, és a ritka esetekben vagy nem került 

önállóan alkalmazásra, vagy a jogalkalmazó azt találta, hogy a kizáró ok nem áll fenn. Ezen 

utóbbi következtetés logikusan és könnyen adódik a kizáró ok hatóköréből: a gyakorlatban 

ugyanis nincsenek vagy csak nagyon speciális és nagyon kivételes esetekben lehetnek olyan 

formák, amelyek természetesek, tehát olyan termékek, amelyek csak és kizárólag egy 

formában léteznek. Végül, nézetem szerint az áru jellegéből következő formák által felvetett 

védjegyjogi problémák kielégítően kezelhetőek az általános védjegyjogi kizáró okok révén 

(megkülönböztető képesség hiánya, leíró jelleg, szokásos megjelölések).   

Nézetem szerint az áru jellegéből következő formának önálló oltalomkizáró okként 

nincsen igazán szerepe és értelme, így megítélésem szerint törlendő lenne az európai 

védjegyjogból. 

Végül, hangsúlyosan rámutatok arra, hogy a joggyakorlat az áru jellegéből következő 

forma, mint abszolút kizáró ok tekintetében az ún. alternatív formákat figyelembe vette, és 

relevánsnak tekintette, hogy az adott termékforma esetében vannak-e a piacon azonos vagy 

hasonló célt szolgáló, de más formai kialakítású termékek (az ún. alternatív formák). Ezen 

szempont jelentősége nézetem szerint különösen abban áll, hogy bár az EU Bíróságának 

joggyakorlata szerint (különösen éppen a Hauck v. Stokke ítélet szerint) az Irányelv 3. cikk 

(1) bekezdés e) pontjába foglalt három formaspecifikus kizáró ok jogpolitikai célja közös, és 

azokat azonosan kell értelmezni, az alternatív formák a másik két kizáró ok (funkcionalitás, az 

áru értékének lényegét hordozó forma) tekintetében az EU Bírósága szerint nem relevánsak. 

Álláspontom szerint az alternatív formák – a későbbiekben kifejtendő indokok alapján – 

helyesen mindhárom oltalomkizáró ok tekintetében relevánsak, és tekintetbe veendőek. 

A fentiek szerint tehát a Hauck v. Stokke előzetes döntés előtt egyértelműnek tűnt 

mind a magyar, mind a közösségi joggyakorlatban, hogy az áru jellegéből következő forma, 

mint abszolút oltalomkizáró ok az ún. természetes formákra vonatkozik.  

A Hauck v. Stokke döntésben az EU Bírósága viszont egyértelműen túlment ezen az 

alkalmazási körön, hiszen kifejezetten rögzítette, hogy ez a kizáró ok nemcsak az ún. 

természetes árukra vonatkozik, amelyek nem helyettesíthetők, illetve nemcsak az ún. 

szabványosított árukra, amelyek formáját szabvány határozza meg.  

Az EU Bírósága tehát tágította a kizáró ok alkalmazási körét, amikor kimondta, hogy 

nem szerezhető védjegyoltalom az olyan megjelölésre, amely kizárólag olyan formából áll, 

amely az áru egy vagy több olyan alapvető, az áru fő funkciójához, illetve funkcióihoz 

szorosan kapcsolódó használati jellemzőjével rendelkezik, amelyet a fogyasztó alkalmasint a 
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versenytársak áruiban is kereshet. A "fogyasztó a versenytársak áruiban kereshet" fordulat a 

Philips v Remington ügyben került rögzítésre, a műszaki funkcionalitás keretében. A Hauck 

v. Stokke ítéletben ezt a kategóriát az EU Bírósága lényegében bármilyen használati 

jellemzőre kiterjesztette.  

A döntés motivációja egyértelműen a versenytársak védelme, hiszen az az elvi 

iránymutatás utolsó fordulatában kifejezetten megjelenik. Az EU Bíróságának ezen döntése 

illeszkedik abba a tendenciába, amely alapvetően a versenytársak érdekeit túlzottan védi a 

fogyasztók és a védjegy jogosultak érdekeivel szemben, illetve amely az egyensúlyt 

indokolatlanul a versenytársak felé billenti el.544  

A döntéssel szemben további kritikai meglátásom, hogy nem definiálja az általa 

használt fogalmakat, mint az "alapvető jellemzők", valamint az "áru funkciói", így ezen 

fogalmak alkalmazása, hatóköre bizonytalan. Továbbá, a döntés azt sem definiálja, hogy az 

"áru funkciói" fogalom milyen viszonyban áll az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pontjának 

második és harmadik francia bekezdéseibe foglalt kizáró okokkal (funkcionalitás, valamint az 

áru értékének lényegét hordozó forma). A kérdés úgy is feltehető, hogy ha a műszaki és az 

esztétikai (valamint esetleges egyéb, pl. biztonsági)545 funkciót már lefedi az Irányelv előbb 

hivatkozott két rendelkezése, akkor pontosan milyen funkciókra vonatkozik az áru jellegéből 

következő forma, mint oltalomkizáró ok, és egyáltalán indokolt-e az oltalomból történő 

kizárás ilyen egyéb funkciók tekintetében. 

Alapvető problémának tartom, hogy a döntés számos különféle értelmezésre ad 

lehetőséget, amely ellentétes az előzetes döntéshozatal intézményének azon céljával, hogy a 

joggyakorlat számára iránymutatást adjanak. Ellenkezőleg, a Hauck v. Stokke döntés nézetem 

szerint több kérdést vet fel, mint amit megválaszol, így inkább bizonytalansághoz vezet.546  

Összegezve, a fentiekkel összhangban álláspontom szerint a Hauck v. Stokke döntés 

bizonytalan módon kitágít egy olyan oltalomkizáró okot, amelyet éppen, hogy törölni kellene 

az európai védjegyjogból.     

 

                                                             
544 Ld. erre értékeléseket és a következtetéseket a funkcionalitás, valamint az áru értékének lényegét hordozó 
forma tekintetében.  
545 A Hauck v. Stokke ítéletnek a második kérdésre adott válasza az az áru értékét nemcsak esztétikai funkcióra, 
hanem egyéb funkcióra (pl. biztonság) is alkalmazni rendeli. A kérdésről bővebben ld. az áru értékének lényegét 
hordozó forma körében.    
546 Hasonló jogbizonytalansággal, mint eredménnyel járt nézetem szerint az EU Bíróságának a C-125/14 Iron & 
Smith Kft. v. Unilever N.V. ügyben 2015. szeptember 3-án hozott előzetes döntése a közösségi védjegy 
jóhírűségének területi dimenziójával kapcsolatban, amikor bevezette a "kereskedelmileg releváns ismertség"-nek 
az európai védjegyjogban addig ismeretlen fogalmát. Ironikusan megfogalmazva, lehet, hogy néhány év múlva 
éppen azért kell majd előzetes döntéshozatali kérelemmel fordulni egy nemzeti bíróságnak az EU Bíróságához, 
hogy értelmezze ezt a fogalmat.  
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3.10. A kizárólag a műszaki hatás eléréséhez szükséges forma 

 

3.10.1. Áttekintés 

 

Az EU Bírósága három döntésében foglakozott a kérdéses oltalomkizáró okkal.  

Az időben első, a Philips v Remington előzetes döntésként a tagállami hatóságokat és 

bíróságokat kötelezi.  

A másik, nagy jelentőségű döntés a LEGO kocka formáját oltalmazó egyedi törlési 

ügyben született, amelyre a joggyakorlatban "Red Lego Brick"547 ügyként hivatkoznak.548 

Annak ellenére, hogy a LEGO döntés eseti, és nem előzetes döntés volt, a joggyakorlatot 

kétségtelenül orientálja.549 Ennek megfelelően a "Red Lego Brick" döntéssel egyfelől e 

fejezetben, a joggyakorlat általános ismertetésével kapcsolatban is foglakozok, azonban azt 

külön, részletesen elemezem az esettanulmányok között. A "Red Lego Brick" alapvetően 

megerősítette, de bizonyos tekintetben tovább is fejlesztette az EU Bíróságának a Philips v. 

Remington ügyben hozott előzetes döntését.  

A harmadik döntés a Nestlé v. Cadbury előzetes döntés, amely a funkcionalitás 

vizsgálatát további, a Philips v Remington és a "Red Lego Brick" ügyekben kifejtett 

szempontoktól alapvetően független iránymutatással egészítette ki.   

Ezen alapvető jelentőségű döntések elemzését (ld. a 3.10.2-3.10.4 pontokat) követően 

ismertetem a fontosabb közösségi (ld. a 3.10.5 pontot) és a magyar eseti döntéseket (ld. 3.10.6 

pontot), valamint esettanulmányként részletesen ismertetem a LEGO kocka törlési ügyet (ld. a 

3.10.7. pontot), kitérek a funkcionalitásra a formatervezési mintaoltalmi jogban (ld. a 3.10.8 

pontot) majd részletes összegzéssel és következtetésekkel zárom a fejezetet (ld. a 3.10.9. 

pontot).    

 

3.10.2. A Philips v Remington előzetes döntés  

 

3.10.2.1. A döntés háttere 

  

Amint az a fentiekben már rögzítésre került, az Európai Közösségek Bírósága a térbeli 

védjegyek oltalma kapcsán tartalmi szempontból az ún. funkcionalitással foglalkozott a 

Philips v. Remington ítéletében.  

                                                             
547 A Bíróság C-48/09. P. sz. Lego Juris A/S v. OHIM ügyben 2010. szeptember 14-én hozott ítélete. 
548 Ld. OHIM Védjegy Iránymutatás 71. o.  
549 Az OHIM Védjegy Iránymutatás is elvi jelleggel tartalmazza az EU Bíróságának a "Red Lego Brick" ügyben 
hozott döntését. 
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A Philips cég 1966-ban fejlesztette ki az új típusú háromfejes elektromos borotvát, és 

1985-ben védjegyoltalmat nyert az Egyesült Királyságban a borotvafej grafikus 

megjelenítésére. A védjegy három kör alakú fejből áll, amelyek egy egyenlő oldalú 

háromszöget formáznak. 1995-ben a versenytárs Remington cég elkezdte gyártani és 

forgalmazni a DT 55 elnevezésű, háromfejes borotvát, amelynek formája nagymértékben 

hasonlított a Philips által használt borotvához. A Philips védjegybitorlás miatt pert indított a 

Remington ellen, amely ellenkérelmében a védjegy törlését kérte. Az első fokú High Court az 

ellenkérelemnek helyt adott, törölte a Philips védjegyét, a másodfokon eljáró Court of Appeal 

azonban az eljárás felfüggesztése az ügyben előzetes döntést kért az Európai Közösségek 

Bíróságától.550 

A Court of Appeal az Irányelv értelmezésével kapcsolatosan összesen hét kérdést 

intézett a Bírósághoz. Számomra a legnagyobb jelentőséggel a negyedik kérdés, illetve a 

Bíróság arra adott válasza bír, tekintettel arra, hogy ezek foglalkoznak a funkcionalitással. 

A negyedik kérdés három részkérdésből állt az alábbiak szerint: (1) a funkcionalitás 

kizáró feltételén felül lehet-e kerekedni annak megállapításával, hogy vannak más formák, 

amelyek ugyanazon műszaki hatást képesek elérni, (2) a funkcionalitás alapján 

lajstromozhatatlan-e a forma, ha lényegi jellemzői csak a műszaki hatásnak tulajdoníthatóak, 

(3) van-e valamilyen más, és ha igen melyik a megfelelő teszt annak eldöntésében, hogy a 

korlátozás alkalmazandó-e.551 A Bíróság a negyedik kérdést átfogalmazta az alábbiak szerint: 

"Negyedik kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kívánja megtudni, hogy az 

irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának második francia bekezdését úgy kell-e 

értelmezni, hogy a kizárólag valamely áru formájából álló megjelölés e rendelkezés alapján 

lajstromozásra alkalmatlan, ha kimutatható, hogy e forma alapvető funkcionális jellemzői 

kizárólag a célzott műszaki hatásnak tulajdoníthatóak. A nemzeti bíróság negyedik kérdése 

arra is irányul, hogy vajon kizárható-e az e rendelkezésben található kizáró vagy törlési ok 

alkalmazása, amennyiben kimutatható, hogy vannak más olyan formák is, amelyekkel 

ugyanez a műszaki hatás érhető el."552 

 

3.10.2.2. Az alapul fekvő közérdek 

 

Az EU Bírósága döntésének kiindulópontját a jelen esetben is az alapul fekvő 

közérdek képezte.  

                                                             
550 Philips v. Remington ügy, 11-16. pontok 
551 Philips v Remington ügy, 16. pont 4. alpont 
552 Philips v. Remington ügy, 66. pont 
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E tekintetben a bíróság rögzítette, hogy "ami különösen az irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése e) pontjának második francia bekezdésében felsorolt, az árunak kizárólag a 

célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges formájából álló megjelöléseket illeti, meg kell 

állapítani, hogy ez a rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza azon formák 

lajstromozását, amelyek alapvető jellemzői műszaki funkciót töltenek be, így a védjegyjoghoz 

fűződő kizárólagosság megakadályozná a versenytársakat abban, hogy ilyen funkciót betöltő 

terméket kínáljanak, vagy legalábbis korlátozzák a versenytársak választási lehetőségét azon 

műszaki megoldás tekintetében, amelyet termékükbe kívánnak belefoglalni."553  

Továbbá, a Bíróság rögzítette, hogy "mivel az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 

e) pontja közérdekű célt szolgál, amely előírja, hogy az olyan forma, amelynek alapvető 

jellemzői műszaki funkciót valósítanak meg, és azért kerültek kiválasztásra, hogy e 

funkciónak megfeleljenek, mindenki által szabadon használható legyen, e rendelkezés 

megakadályozza, hogy az ilyen megjelöléseket egyetlen vállalkozás részére tartsák fenn 

azáltal, hogy védjegyként lajstromozásra kerültek (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott 

Windsurfing Chiemsee egyesített ügyekben hozott ítélet 25. pontját)."554  

Az Irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának második francia bekezdése azt a jogos 

célt tükrözi, hogy a magánszemélyek a védjegyoltalmat ne használhassák műszaki 

megoldásokra vonatkozó kizárólagos jogok megszerzésére vagy fenntartására.555  

A Bíróság elméleti kiindulópontjában az az álláspont tükröződik, hogy a műszaki 

megoldásokat vagy szabadalommal, vagy használati mintaoltalommal lehet védeni, vagy 

pedig szabadan lehet használni, a védjegyjog azonban nem használható fel a műszaki 

megoldások oltalmára,556 mivel közérdeket képez az, hogy műszaki eredményeket egyetlen 

versenytárs se monopolizálhasson beláthatatlan ideig a korlátlanul megújítható 

védjegyoltalom leple alatt.557  

Ezen elvi tétel egyébként tágabb értelemben a védjegyoltalom és az egyéb szellemi 

alkotások tekintetében is alkalmazható.558 

 

                                                             
553 Philips v. Remington ügy, 79. pont  
554 Philips v. Remington ügy, 80. pont 
555 Philips v. Remington ügy, 82. pont 
556 STRÖBELE, P. – HACKER, F.: Markengesetz, Köln-Berlin-Bonn-München, 7. kiadás, 2003. § 3 Rn. 113. Az 
álláspontot idézi, és egyetért azzal, hogy a formatervezési mintákra is releváns ezen megállapítás: VIDA, 2006., 
112. o.  
557 INGERL, R. – ROHNKE, Ch.: Markengesetz, München, 2. kiadás, 2002. § 3 Rn. 55. 
558 Nehezen érthető, hogy az OHIM Fellebbezési Tanácsa miért minősítette oltalomképesnek többek között a 16. 
osztályba tartozó könyvek és a 41. osztályba tartozó kulturális szolgáltatások tekintetében a 'Le Journal d'Anne 
Frank' szómegjelölést a szerzői jogok lejártát követően, illetve azt ezen áruk vonatkozásában miért tartotta 
megkülönböztető képességgel rendelkező megjelölésnek (az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 2401/2014-4. sz. 
Anna Frank Fonds ügyben 2015. augusztus 31-én hozott határozata). 
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3.10.2.3. A Bíróság álláspontja 

 

Tekintettel az irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának jogszabályi előzményeire 

és a kivételek szigorú értelmezésének szükségességére, a Bizottság azon az állásponton volt, 

hogy az adott ügyben a releváns szempont a kívánt műszaki hatás elérését lehetővé tévő más 

formák (az ún. alternatív formák) létezése volt.  

Ebben a vonatkozásban a Philips előadta, hogy az Irányelv említett rendelkezésének 

célja, hogy megakadályozza egy meghatározott műszaki hatáson alapuló, védjegyoltalom 

útján megvalósuló monopólium kialakulását, mindazonáltal egy olyan formából álló védjegy 

lajstromozása, amely műszaki hatás eléréséhez szükséges, sem az ipar, sem az innováció 

területén nem képezne ésszerűtlen korlátozást, amennyiben e műszaki hatás elérhető más, a 

versenytársak által könnyen kialakítható forma révén is. A Philips szerint az alapügyben 

szereplő védjegyet képező formának számos alternatívája van, amelyek a borotválkozást 

illetően ugyanezt a műszaki hatást érnék el, a saját termékekkel megegyező költséggel.559 

Az EU Bírósága az alternatív formákkal kapcsolatos kérdésre meglehetősen lakonikus 

választ adott, amikor kifejtette, hogy "ami azt a kérdést illeti, hogy az ugyanazon műszaki 

hatás elérésére alkalmas más formák létezésének bizonyítása lehetővé teszi-e a 3. cikk 

(1) bekezdése e) pontjának második francia bekezdésében foglalt lajstromozást kizáró vagy 

törlési okok figyelmen kívül hagyását, meg kell állapítani, hogy ezen rendelkezés szövegében 

semmi sem enged erre következtetni. … Amennyiben valamely áru formájának alapvető 

funkcionális jellemzői kizárólag a műszaki hatásnak tulajdoníthatóak, a 3. cikk (1) bekezdése 

e) pontjának második francia bekezdése kizárja az említett formából álló megjelölés 

lajstromozását, még akkor is, ha a szóban forgó műszaki hatás más formák révén is 

elérhető."560 

A fenti megállapításokra tekintettel az EU Bírósága szerint "a negyedik kérdést akként 

kell megválaszolni, hogy az irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának második francia 

bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a kizárólag valamely áru formájából álló megjelölés e 

rendelkezés alapján lajstromozásra alkalmatlan, ha kimutatható, hogy e forma alapvető 

funkcionális jellemzői kizárólag a célzott műszaki hatásnak tulajdoníthatóak. Továbbá az 

említett rendelkezésben található kizáró vagy törlési ok alkalmazását nem zárhatja ki annak 

bizonyítása, hogy vannak más olyan formák is, amelyekkel ugyanez a műszaki hatás 

elérhető."561 

                                                             
559Philips v. Remington ügy, 67. pont 
560 Philips v. Remington ügy, 81. és 83. pontok 
561 Philips v. Remington ügy, 84. pont 
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3.10.2.4. A döntés értelmezése és értékelése 

 

A döntés elemzéséhez mindenekelőtt az annak lényegét képező három kulcsfontosságú 

fordulat – a „lényegi funkcionális jellemzők”, a „kizárólag [a műszaki hatásnak] 

tulajdonítható”, illetve a „műszaki hatás” – vázlatos ismertetése szükséges.562  

A „lényegi funkcionális jellemzők” egy adott forma tulajdonságai, amelyek műszaki 

hatást valósítanak meg (más szóval funkcionálisak), és egyúttal lényegesek is. A Bíróság 

ezzel feltehetően azt akarta mondani, hogy a forma lényegi jellemzői kizárólag egy műszaki 

hatásnak tulajdoníthatóak. A fordulat szó szerinti értelmezése alapján ugyanakkor az is 

megállapítható lehet, hogy a termék formájának azon jellemzői, amelyek nem műszaki 

funkciót valósítanak meg (nem funkcionálisak) vagy amelyek nem lényegesek, azok nem 

relevánsak. 563  

A „kizárólag [a műszaki hatásnak] tulajdonítható” fordulat képezi a döntés lényegét, a 

választ az alapul fekvő kérdésre, hogy mely formák kizártak a védjegyoltalomból a 

funkcionalitás alapján. 

A „műszaki hatás” fordulat az alapul fekvő közérdekre tekintettel úgy tűnik, hogy 

tágan értelmezendő, bármilyen módszerrel elérhető technikai vagy műszaki megoldást felölel 

(pl. mechanikai, elektronikai, kémiai, digitális, stb.). 

A negyedik kérdésre adott válaszában a funkcionalitás zsinórmértékének 

meghatározásán (amennyiben a forma lényegi funkcionális jellemzői kizárólag a műszaki 

hatásnak tulajdoníthatóak) túl a Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

funkcionalitás kizáró okán nem lehet felülkerekedni annak bemutatásával, hogy vannak egyéb 

(alternatív) formák, amelyek ugyanazon műszaki hatás elérését teszik lehetővé. 

A döntés ezen fordulata elsősorban azért kulcsfontosságú, mert két, egymástól 

különböző – jelesül a liberálisabb német és a szigorúbb angol - joggyakorlat közötti választást 

is tükrözi, illetve megszabja az adott térbeli megjelölésnek a kizáró ok alapján történő 

értékelése során a vizsgálat körét.  

A döntést megelőző, alapvetően liberálisabb német joggyakorlat szerint az adott forma 

nem kizárólag a műszaki hatás eléréséhez szükséges, ha a termékre kiválasztott forma 

helyettesítésére fennáll a lehetőség, vagyis ha vannak olyan alternatív lehetőségek, amelyek 

                                                             
562 HEERMA VAN VOSS, M.J.: 3D Shape Marks and Public Interest. The Boundary between Functional and 
Aesthetic Design. Stormy Weather ahead for Design Products?, ECTA Newsletter No. 48., October 2003.   
563 Szigorúan nézve a "forma alapvető funkcionális jellemzői kizárólag a célzott műszaki hatásnak 
tulajdoníthatóak" fordultnak nincsen sok értelme, hiszen nyilvánvaló, hogy egy funkcionális jellemzőnek 
műszaki hatása van, hiszen attól funkcionális jellemző, hogy műszaki hatása van.  
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ugyanazt a műszaki hatást más formákkal el tudják érni.564 A joggyakorlatból kiemelendő egy 

autó motorháztetővel kapcsolatos eset, amelyben a bíróság megállapította, hogy az 

autógyártók alkotói szabadsága meglehetősen korlátozott (különösen az aerodinamika, 

valamint a biztonság miatt), azonban a forma mégsem funkcionális, mivel a marad elég alkotó 

szabadság egyedi design megalkotására.565 A térbeli védjegyekkel kapcsolatos német 

joggyakorlatnak az alternatív formák vizsgálata mellett a másik alappillérét az ún. 

„Freihaltbedürfnis” gondolata jelentette, jelesül az, hogy azokat a technikai jellegű formákat 

kell a védjegyoltalomból kizárni, amelyeket a piac minden szereplője számára fenn kell 

tartani. A német joggyakorlathoz hasonlóan a svéd gyakorlat szerint egy forma teljesen 

funkcionális, amennyiben más formával ugyanazon műszaki funkció nem valósítható meg.566 

A szigorúbb angol joggyakorlat azt az irányvonalat követte, hogy az adott forma csak 

akkor nem funkcionális és védjegyoltalomra alkalmas, ha a konstrukciós elemeinek 

kiválasztása nem az előnyös gyártás vagy alkalmazás érdekében történt, vagyis ha a forma 

egésze döntően nem funkcionális. Ezen kérdés eldöntésében az alternatív formák meglétének 

nincsen jelentősége az angol joggyakorlat szerint. Az Egyesült Királyság kormánya, 

Franciaország kormányával együtt ezen álláspontot képviselte az EU Bírósága előtt.567 

Az Európai Közösségek Bíróságának a Philips v Remington ügyben hozott ítéletében 

lefektetett értelmezése tehát inkább az angolszász restriktív irányba ment el, mivel nem vette 

figyelembe sem annak a vizsgálatát, hogy léteznek-e alternatív formák, sem azt, hogy a 

műszaki jelleggel bíró megjelölésre a védjegyoltalom megadása az adott egyedi esetben 

mennyire sérti a „Freihaltbedürfnis” jogos érdekét a piacon. Más szóval, a döntésben 

lefektetett kötelező értelmezés szerint a vizsgálat mindössze arra korlátozódik, hogy magának 

a megjelölésnek a tárgyát képező forma tulajdonságait elemezze.  

A fentiek alapján tehát nem véletlen, hogy a német joggyakorlat alapvető 

szempontjainak figyelmen kívül hagyása miatt több kritika érte a Philips v Remington 

döntést, mindazonáltal azt a német szerzők is elismerik, hogy a Bíróság által adott elvi 

jelentőségű értelmezésnek megvan az az előnye, hogy a vizsgálatot leegyszerűsíti. A forma 

funkcionalitásának megítélése, tehát az, hogy egy forma lényegi jellemzői alapvetően 

műszaki jelleggel bírnak-e, a Bíróságnak kizárólag a megjelölés alapvető tulajdonságainak 

vizsgálatát előíró értelmező iránymutatása alapján egyszerűbb, mintha azt elemeznénk, hogy 

                                                             
564 Ld. a Német Legfelsőbb Bíróság Porsche Boxter I ZB 33/04, 2006 GRUR 679 ügyben 2006. december 15-én 
hozott döntése, 14. pont  
565 A Német Legfelsőbb Bíróság 2007. május 24-i Fronthaube (I ZB 37/04, 2008 GRUR 71, 16. pont) döntése 
566 Mengozzi főtanácsnok C-48/09. P. sz. Lego Juris A/S v. OHIM ügyben ("Red Lego Brick" ügy) 2010. január 
26-án adott indítványa, 57. pont 
567 Philips v Remington 71. pont 
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erre a formára megadott védjegyoltalom a piacot ténylegesen akadályozza-e, vagy azt, hogy 

vannak-e olyan alternatívák formák, amelyek a piacon rendelkezésre állnak.568   

A közösségi jogalkalmazók szerint a bíróság ezen döntését úgy kell értelmezni, hogy a 

Philips v Remington döntés az alternatív formák vizsgálatát kategorikusan kizárja a 

funkcionalitás körében, más szóval, a funkcionalitás körében nincsen annak jelentősége, hogy 

ugyanazon műszaki hatást más formával is el lehet érni.569 Érdemes felidézni, hogy a magyar 

jogalkalmazók ezzel ellentétes álláspontra helyezkedtek, álláspontjuk szerint a rendelkezésre 

álló alternatív formák vizsgálhatóak ezen kizáró ok vonatkozásában, ugyanis az alternatív 

formák kizárólag akkor nem vizsgálhatóak, ha egyszer bebizonyosodott, hogy a megjelölés 

funkcionális.570 A Philips v Remington előzetes döntés tehát többféle módon értelmezhető, és 

ez önmagában is kritika a döntéssel szemben. Ugyanakkor a közösségi domináns felfogás 

szerint (amint azt az EU Bírósága a "Red Lego Brick" ügyben is rögzítette) az alternatív 

formák nem vizsgálhatóak a funkcionalitás keretében.  

A téma szempontjából kiemelendő, hogy a jogirodalomban egyes nézetek kifejezetten 

úgy tekintenek a Philips v Remington döntésre, mint ami a versenytársak érdekeit 

(pontosabban a versenytársaknak a hozzáférhető formakincshez fűződő érdekeit) túlzottan 

egyoldalúan vette figyelembe, és indokolatlanul háttérbe szorította a megkülönböztető 

megjelöléseknek a versenyben betöltött szerepét, és ezáltal a fogyasztóknak (elsősorban a 

megtévesztés elleni) és a védjegyjogosultaknak az érdekeit; márpedig a védjegyjognak (mint a 

versenyjog részének) ezen utóbbi két érdek ugyanolyan mértékű védelme is ugyanúgy 

feladata, mint a versenytársak érdekeinek a védelme. Ezen álláspont szerint az előzőekben írt 

indokok alapján a megfelelő eredményekhez kizárólag és egyedül az alternatív formák 

elemzése vezethet.571   

A fentiek után annak tartalmi elemzése szükséges, hogy a Bíróság által adott 

iránymutatás szerint melyek azok a formák, amelyek a funkcionalitás alapján a 

védjegyoltalomból kizártak.   

Ehhez elsősorban érdemes felidézni azt, hogy az értelmezés kiindulópontja, a Bíróság 

döntésének elvi alapja az volt, hogy a Bíróság elsődlegesen azt akarja elkerülni, hogy a 

védjegyjog által biztosított kizárólagos jogon keresztül a versenyt indokolatlanul korlátozni 

lehessen.  

                                                             
568 KOSCHTIAL, U.: Die Freihaltbedürfigkeit wegen besonderer Form im europäischen und deutschen 
Markenrecht, GRUR Int. 2004, Heft 2, 110. 
569 "Red Lego Brick" ügy, 53-58 pontok 
570 Ld. pl. a Legfelsőbb Bíróságnak a LEGO 2×2 kötőgombos alapkockát oltalmazó védjegy elleni indított törlési 
eljárásban hozott Pfv.IV.22.097/2007/8.számú végzését. 
571 SCHRAMM, 234. o. 
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Nyilvánvaló azonban, hogy a szabad verseny elvének szigorú értelmezése oda vezetne, 

hogy minden termékforma kizárható lenne a védjegyoltalom alól, mivel minden termék 

lényeges elemei bizonyos mértékig funkcionálisak, tartalmaznak egyfajta műszaki hatást. Ez 

az értelmezés azonban nyilvánvaló ellentétes lenne azzal a deklarált jogalkotói szándékkal, 

hogy az áru formája részesíthető védjegyoltalomban. 

A Bíróság elvi kiindulópontja alapján az mindenesetre egyértelmű, hogy amennyiben 

a forma lényegi funkcionális jellemzői kizárólag egy műszaki funkció teljesítésére lettek 

kialakítva, tehát egyszerű, lényegre törő a forma, akkor nem részesíthető védjegyoltalomban. 

Amennyiben egy formának az összes lényeges jellemzője funkcionális, úgy a forma a Philips 

v. Remington döntés alapján egyértelműen ki van zárva a védjegyoltalomból.    

A termékformák döntő többsége azonban nem esik ezen egyértelmű kategóriába. A 

termékek elsöprő többségének esetében ugyanis a lényegi elemek (így a funkcionális elemek 

is) nemcsak a funkció által meghatározottak, hanem egyszerre két célt is szolgálnak: a 

funkcionális hatékonyságot és az esztétikai minőséget.  A legtöbb termékforma, illetve annak 

lényegi funkcionális jellemzői tehát egyszerre bírnak funkcionális és esztétikai jellemzőkkel 

is.572 Más szóval, amint a Törvényszék rámutatott: a modern piaci körülmények között a 

gazdasági szereplők mind műszakilag hatékony, mind esztétikailag megnyerő termékekkel 

igyekeznek részt venni a gazdasági versenyben.573  

A Philips v Remington döntés talán legnagyobb hiányossága, hogy nem adott választ 

arra a kérdésre, hogy hogyan ítélendőek meg azok a formák, amelyek lényeges jellemzői csak 

részben funkcionálisak, amelyek lényeges elemeinél tehát vannak önkényes elemek (az ún. 

hibrid formák). 

A fentiek alapján tehát egyértelmű, hogy a funkcionalitás kérdéskörében a kulcskérdés 

annak a meghatározása, hogy a termékformák döntő többségét jelentő, egyszerre funkcionális 

és esztétikai jellemzőkkel rendelkező formák esetében a funkcionalitás, mint a 

védjegyoltalom alól abszolút kizáró ok határa hol húzódik, tehát a határvonal meghúzása azon 

formák között, amelyek a funkcionalitás alapján védjegyoltalomra nem alkalmasak, és 

amelyek védjegyként lajstromozhatók, tehát annak meghatározása, hogy hol van a 

funkcionalitás megfelelő határvonala. 

Ezen határvonalat igyekezett az Európai Közösségek Bírósága a Philips v. Remington 

ügyben meghúzni, illetve ahhoz egységes értelmezési szempontokat nyújtani, azonban a 

fentiek alapján éppen erre a kulcskérdésre nem adott az előzetes döntés választ.  

                                                             
572 Ld. Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának az Interlego A.G. v. Alex Folley (Vic) pty Limited ügyben 
1986. december 19-én hozott döntését  
573 Bang & Olufsen v. OHIM ügy, 26. pont 
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A döntést követő észrevételek, jogirodalmi tanulmányok rávilágítanak arra, hogy a 

döntés alkalmazása nem teljesen egyértelmű, tekintettel arra is, hogy az egyes tagállamok 

joggyakorlata a funkcionalitás vizsgálata során eltérő megközelítést alkalmazott és eltérő 

gyakorlatot folytatott a Bíróság ítéletét megelőzően. Továbbá, mivel az EU Bírósága a 

döntésében nem adott iránymutatást az ún. hibrid formák tekintetében, amelyek azonban a 

formák legnagyobb részét jelentik a gyakorlatban, a jogirodalom próbálta a döntés alapján 

értelmezni, hogy a hibrid formákra hogyan és miként alkalmazható a Philips v Remington 

döntés. A továbbiakban néhány jogirodalmi álláspontot idézek fel.    

Ingerl és Rohnke álláspontja szerint, amely a Philips v Remington döntést szűkítően 

értelmezi, az oltalomból kizártak az olyan térbeli védjegyek, amelyek a következő feltételeket 

megvalósítják: (1) ha nem az (egész) áru formájáról van szó, hanem annak csomagolásáról 

vagy az áru egy részéről; (2) az áru formája lényeges jellemzőjének (ha nem is 

szükségszerűen valamennyinek) műszaki funkciója van; (3) az áru formájának ezek a 

jellemzői ténylegesen valamilyen műszaki funkciót valósítanak meg, és nem pusztán 

dekoratívak.574    

Hasonlóan szűkítő értelmezést képvisel Ströbele és Hacker, akik szerint minden olyan 

áruforma kizárt az oltalomból, amelynek lényeges jellemzői [értelmezésem szerint akkor is, 

ha nem az összes jellemzőről van szó] műszaki funkciót testesítenek meg, vagyis műszakilag 

meghatározottak, tekintet nélkül arra, hogy különböző alternatív formák alkalmazása 

lehetséges.575  

Heerma van Voos álláspontja szerint a határvonal a funkcionális és esztétikai design 

között húzódik, mivel a funkcionalitás nem zárja ki a védjegyoltalomból azokat a 

termékformákat, amelyeknél a lényegi műszaki jellemzők túlmennek a kizárólagosan 

funkcionális design határain, mivel esztétikai, önkényesen kialakított elemeket is 

tartalmaznak.576  

Koschtial álláspontja szerint, ha a forma olyan elemeket tartalmaz, amelyek a műszaki 

funkcióhoz nem feltétlenül szükségesek, hanem önkényesen megválaszthatóak, akkor a forma 

még akkor is oltalomképes, ha ezek az elemek az áru használati funkcióját is támogatják.577 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Philips v Remington előzetes döntés 

értelmezése nem volt egyértelmű, és az előzetes döntés nem vezetett egységes, valamint 

kielégítő joggyakorlathoz. Ezt a tényt a "Red Lego Brick" ügyben Mengozzi főtanácsnok az 

első megállapításai között rögzítette, és igyekezett egyértelműbb, objektívebb és 

                                                             
574 INGERL – ROHNKE, 2002.: § 3 55., idézi: VIDA, 2004., 24. o. 
575 STRÖBELE – HACKER, 2003., 115. 
576 HEERMA VAN VOSS, 2003., 71. o,   
577 KOSCHTIAL, 2004. 110. o. 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



187 
 

differenciáltabb szempontrendszert kialakítani a funkcionalitás értelmezésére, amely 

kérdéskörre a LEGO ügy esettanulmányként való elemzése kapcsán térek vissza.  

 

 

3.10.3. A "Red Lego Brick" eset elvi megállapításai   

 

A Philips v. Remington előzetes döntést követően majdnem tíz évvel a Törvényszék és 

az EU Bírósága a nagy horderejű "Red Lego Brick" ügyben alkalmazták, illetve lehetőségük 

nyílt a Philips v. Remington döntés által felvetett kérdésekre további válaszokat adni.  

Kiindulópontként felidézendő, hogy a funkcionalitás mint abszolút kizáró ok célja, 

hogy megakadályozza azon formák lajstromozását, amelyek alapvető jellemzői műszaki 

funkciót töltenek be, így a védjegyjoghoz fűződő kizárólagosság megakadályozná a 

versenytársakat abban, hogy ilyen funkciót betöltő terméket kínáljanak, vagy legalábbis 

korlátozzák a versenytársak választási lehetőségét azon műszaki megoldás tekintetében, 

amelyet termékükbe kívánnak belefoglalni.578 

A "Red Lego Brick" ügyben az EU Bírósága kifejtette, hogy "A jogalkotó azzal, hogy 

a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. pontjában foglalt kizáró okot az olyan 

megjelölésekre korlátozza, amelyek „kizárólag” a célzott műszaki hatás eléréséhez 

„szükséges” formából állnak, helytállóan vélte úgy, hogy egy bizonyos mértékben minden áru 

formája funkcionális, következésképpen nem lenne helyes valamely áru formája védjegyként 

történő lajstromozásának megtagadása pusztán azon okból kifolyólag, hogy használati 

jellemzőkkel rendelkezik. A „kizárólag” és „szükséges” kifejezések által e rendelkezés 

biztosítja, hogy csak az olyan formák, amelyekben kizárólag egy műszaki megoldás ölt testet, 

és amelynek védjegyként való lajstromozása ténylegesen akadályozná e műszaki megoldás 

más vállalkozások által történő használatát, legyenek kizárva a védjegyoltalomból."579 

Az EU Bírósága megállapította, hogy amennyiben egy forma valamennyi lényeges 

jellemzője műszaki funkciót tölt be, úgy a műszaki funkciót be nem töltő, nem lényeges 

jellemzők e tekintetben irrelevánsak. Más szóval, egy vagy több kisebb önkényes elem 

jelenléte egy olyan térbeli védjegyben, amelynek valamennyi alapvető jellemzőjét azon 

műszaki megoldás szabja meg, amelynek e megjelölés a kifejeződése, nem befolyásolja azt a 

megállapítást, amely szerint az említett megjelölés kizárólag a célzott műszaki hatás 

eléréséhez szükséges formából áll. 

                                                             
578 Philips v. Remington ügy, 79. pont 
579 "Red Lego Brick" ügy, 48. pont 
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Ugyanakkor, a Bíróság rögzítette, hogy egy megjelölés védjegyként történő 

lajstromozása nem tagadható meg e rendelkezés alapján, ha a szóban forgó forma egy 

jelentős, funkcióval nem bíró elemet is magában foglal, mint amilyen egy jelentős szerepet 

játszó díszítő vagy fantázia szülte elem, ami a formában fontos szerepet tölt be.580 

A "Red Lego Brick" döntésben az EU Bírósága a Philips v Remington előzetes 

döntéssel összhangban egyértelműen rögzítette, illetve megerősítette, hogy önmagában nem 

zárja ki a funkcionalitás alkalmazását az a tény, hogy lehetnek alternatív formák (más 

dimenziókkal vagy más designnal), amelyek képesek ugyanazt a műszaki hatást elérni.581 A 

funkcionalitás körében az alternatív formák vizsgálatát tehát a "Red Lego Brick" döntés 

szintén elvetette.  

A "Red Lego Brick" döntésében az EU Bírósága kifejtette, hogy a funkcionalitás 

helyes alkalmazása megköveteli, hogy a szóban forgó térbeli megjelölés lényeges jellemzőit a 

hatóság meghatározza, azzal, hogy az „alapvető jellemzők” ("lényeges jellemzők") kifejezést 

úgy kell érteni, hogy azok a megjelölés legfontosabb elemeit jelentik.582 A lényeges jellemzők 

azonosítását esetről esetre kell elvégezni. Amennyiben a megjelölés lényeges jellemzői 

azonosításra kerültek, meg kell határozni, hogy ezen jellemzők mindegyike a kérdéses áru 

műszaki funkcióját teljesítik-e. A műszaki funkció kifejezést tágan szükséges értelmezni, és 

beletartoznak azok a formák, amelyek például egy másik áruhoz kapcsolódást biztosítják, 

illetve a legnagyobb szilárdságot adják, a legkevesebb anyagot használják, vagy a megfelelő 

tárolást vagy szállítást segítik elő.  

A funkcionalitás szempontjából történő elemzés végezhető, esettől függően és 

különösen az adott eset nehézségi fokára tekintettel, az említett megjelölés egyszerű vizuális 

elemzése által, vagy épp ellenkezőleg: alapulhat részletekbe menő vizsgálaton, amelynek 

keretében tekintetbe veszik az értékelés szempontjából hasznos elemeket, például a 

közvélemény-kutatásokat és a szakértői véleményeket vagy az ugyanazon áruval kapcsolatban 

korábban biztosított szellemi tulajdonjogokra vonatkozó adatokat.583 Utóbbi vonatkozásában, 

a forma funkcionalitásának értékelése körében különös jelentősége lehet a korábbi 

szabadalmaknak, amelyek a kérdéses forma funkcionális elemeit leírják.584 Ezért az, hogy az 

érintett forma egy bejegyzett vagy bejelentett szabadalom tárgya vagy annak tárgyát képezte, 

elfogadható bizonyíték annak igazolására, hogy a szabadalmi bejelentésben a forma 

funkcionálisként azonosított aspektusai szükségesek a műszaki hatás eléréséhez. 

                                                             
580 "Red Lego Brick" ügy, 52. pont 
581 "Red Lego Brick" ügy, 53-58. pontok 
582 "Red Lego Brick" ügy, 68-69. pontok 
583 "Red Lego Brick" ügy, 71. pont 
584 "Red Lego Brick" ügy, 85. pont 
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Összegezve, a fentiek alapján az EU Bírósága alapvetően megerősítette a Philips v. 

Remington döntést, azt némileg finomította, de lényegében nem fejlesztette tovább. A "Red 

Lego Brick" döntésében az EU Bírósága ugyanis megállapította, hogy kisebb önkényes 

elemek nem zárják ki a funkcionalitás alkalmazását, azonban amikor a forma lényeges és nem 

funkcionális jellemzőt tartalmaz, úgy abban az esetben nem indokolt az oltalomból kizárni. 

Az EU Bírósága a "Red Lego Brick" ügyben tehát továbbra is egyfajta "mindent vagy 

semmit" megközelítést alkalmaz, azonban a Philips v Remington ügyhöz hasonlóan nem adott 

választ az ún. hibrid formákra (amelyek funkcionális és nem funkcionális jellemzőkkel is 

rendelkeznek), és szintén nem adott lehetőséget differenciált vizsgálatra és értékelésre. A 

funkcionalitás körében az alternatív formák vizsgálatát a "Red Lego Brick" döntés a Philips v. 

Remington döntéshez hasonlóan szintén elvetette.   

 

3.10.4. Nestlé v. Cadbury előzetes döntés 

 

A Nestlé v. Cadbury ügyben a harmadik kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság 

lényegében arra szeretett volna választ kapni, hogy az Irányelv 3. cikke (1) bekezdése 

e) pontjának (ii) alpontját – amely lehetővé teszi azon megjelölések lajstromozásának 

megtagadását, amelyek kizárólag az árunak a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges 

formájából állnak – úgy kell-e értelmezni, hogy az kizárólag arra vonatkozik, hogy az érintett 

áru miként tölti be a funkcióját, vagy az magára az áru gyártásának módjára is vonatkozik.585 

E tekintetben megjegyezte a bíróság, hogy a hivatkozott rendelkezés szövegezése 

kifejezetten az árunak a „célzott műszaki hatás” eléréséhez szükséges formájára vonatkozik, 

anélkül hogy az áru gyártásának módjára utalna. A rendelkezés szó szerinti értelmezése esetén 

az ott említett kizáró ok az áru működési módjára korlátozódik, minthogy a célzott műszaki 

hatás az érintett forma adott gyártási módjának következménye  Ezt az értelmezést erősíti meg 

a Irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának (ii) alpontjában szereplő célkitűzés, amelynek 

lényege, hogy elkerülje, hogy monopólium alakuljon ki olyan műszaki megoldásokra, 

amelyeket a fogyasztó a versenytársak áruiban is kereshet. A fogyasztók szempontjából 

ugyanis az áru funkciói a meghatározók, míg az áru gyártási módja kevésbé fontos. A Bíróság 

szerint végeredményben az ítélkezési gyakorlatból következik, hogy a gyártási módok nem 

töltenek be meghatározó szerepet az áruk formája alapvető funkcionális jellemzőinek az 

értékelése során sem. Egy, kizárólag valamely műszaki hatásnak tulajdonítható formából álló 

megjelölés lajstromozását ugyanis akkor is meg kell tagadni, ha az adott műszaki hatást más 

                                                             
585 Nestlé v. Cadbury 52-56. pontok  
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formák, és ennek következtében más gyártási módok útján is el lehet érni (ld. a Philips v. 

Remington ítéletnek az alternatív formák figyelembevételét kizáró értelmezése). 

A fentiekre figyelemmel a harmadik kérdésre azt a választ adta az EU Bírósága, hogy 

az Irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának (ii) alpontját úgy kell értelmezni, hogy az arra 

vonatkozik, hogy az érintett áru miként tölti be a funkcióját, és nem magára az áru 

gyártásának a módjára.586 

A Nestlé v. Cadbury ügy harmadik kérdése és a rá adott válasz tehát alapvetően nem a 

Philips v Remington és a "Red Lego Brick" ügyekben fejtegetett funkcionalitás teszttel és a 

funkcionalitás megállapításának szempontjaival foglalkozott, mindazonáltal fontos 

szempontként tisztázta: a funkcionalitás arra vonatkozik, hogy az érintett áru miként tölti be a 

funkcióját, és nem vonatkozik a gyártás módjára. 

Figyelemre méltó, hogy az EU Bírósága e kérdésre adott válaszában eltért a 

főtanácsnoki indítványtól. A főtanácsnok szerint ugyanis lehetséges, hogy a funkcionalitás, 

mint kizáró ok szerinti műszaki eredmény csak egy sajátos gyártási folyamat folytán érhető el. 

Ekképpen a főtanácsnok szerint az alapügyben a barázdák jelenléte biztosítja az áru számára 

az elérni kívánt műszaki eredmény eléréshez szükséges formát, vagyis ez teszi lehetővé a 

fogyasztó számára, hogy könnyedén elválassza a kekszrudakat egymástól. Márpedig az áru 

oldalainak és barázdáinak szöge egy sajátos csokoládéöntési eljárás, vagyis az áru gyártási 

módjának eredménye.587  

Az EU Bíróságának döntése tehát lényegében nyitva hagy egy kiskaput. Kétségtelen, 

hogy a fogyasztót általában nem érdekli a gyártási folyamat, azonban ha a műszaki funkció 

által diktált forma védjegyoltalomból való kizárása a cél, úgy a kizáró oknak a gyártási 

eljárásra is indokolt lenne kiterjednie. Továbbá, a bíróság döntése alapján nézetem szerint 

fennáll a veszély, hogy adott esetben egy kellően szofisztikált vállalkozás a védjegyoltalom 

útján megakadályozza versenytársait ugyanazon gyártási eljárás használatában. 

Összegezve, nézetem szerint az EU Bíróságának ezen döntésében nem érvényesül a 

Bíróság gyakorlatának az a tendenciája, amely következetesen a versenytársak védelmét 

célozza meg. Továbbá, a döntés mutatja azt is, hogy a műszaki funkcionalitás, mint kizáró ok 

alkalmazása nem feltétlenül következetes.    

 

3.10.5. Egyedi közösségi döntések 
 

3.10.5.1. Áttekintés 

                                                             
586 Nestlé v. Cadbury ügy, 57. pont 
587 Melchior Wathelet főtanácsnok a C-215/14. sz. Nestlé v. Cadbury ügyben adott indítványának 75. pontja  

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



191 
 

 

A fenti bírósági iránymutatások alapján a funkcionalitásnak az európai 

joggyakorlatban viszonylag magas a küszöbe, amelynek eredményeképpen a jogalkalmazók a 

kizáró okot alapvetően nagyon óvatosan alkalmazzák.588 A közösségi joggyakorlatban az 

Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) pont, illetve a KVR 7. cikk (1) bekezdés e) pontjaiban foglalt 

kizáró okok közül a második francia bekezdésben foglalt funkcionalitás magasan a legtöbbet 

felhívott ok, és ezen esetek egy jelentős részében a kizáró ok fennállása megállapításra 

kerül.589  

Az esetek közül elsőként (ld. III.3.10.5.2. pont) azokat elemzem, amelyeknél felmerült 

a funkcionalitás, de végül a közösségi jogalkalmazó oltalomképesnek ítélte a bejelentést. Ezen 

esetek érdekességét elsősorban az adja, hogy a megjelölések kapcsán a megkülönböztető 

képesség is vizsgálatra került. Ezt követően (ld. III.3.10.5.3.) azokat a bírósági szakba jutott 

közösségi eseteket elemzem, ahol a funkcionalitás felmerült.    

  

3.10.5.2. Nem funkcionális, nem megkülönböztető megjelölések 

 

A Hilti piros szerszámostáskára bejelentett megjelölés a 7. osztályban elutasításra 

került, mivel a vizsgáló szerint a forma szükséges a funkcióhoz, jelesül a tárgyak 

megőrzéséhez és szállításához,590 de ezt a döntést a Fellebbezési Tanács megváltoztatta, és 

megállapította, hogy a forma nem funkcionális. A Fellebbezési Tanács végül szerzett 

megkülönböztető képesség alapján oltalomképesnek ítélte a megjelölést591, amelynek grafikai 

ábrázolása az alábbi volt 

 

                                                             
588 MPT 2.27 
589 Az OHIM adatbázisában összesen 33 elutasított bejelentés van, ahol vizsgálták ezt a kizáró okot, adott 
esetben együtt a megkülönböztető képesség hiányával az alábbiak szerint 
http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Refused_NavigateResults.cfm?Start=1&CFID=9429271&CFTOK
EN=37096112, utolsó megtekintés ideje: 2013. július 19. Az OHIM új, 2014 elejétől hozzáférhető honlapján a 
döntések a jogalap szerint nem kutathatóak.  
Az OHIM Fellebbezési Tanács döntései között 40 van, amelyikben releváns volt ez a jogalap, önállóan azonban 
csak kevés ügyben (általában a megkülönböztető képesség hiányával együtt) az alábbiak szerint: 
http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_BOA_Search.cfm?CFID=9429271&CFTOKEN=37096112, 
utolsó megtekintés időpontja: 2013. július 19. Az OHIM új, 2014 elejétől hozzáférhető honlapja a jogalapok 
szerinti kutatást nem teszi lehetővé. 
A Darts-IP esetjogi adatbázisban végzett kutatás (időpontja: 2015. december 27.) alapján az OHIM 35 esetben 
vizsgálta bejelentési eljárásban ezen oltalomkizáró okot, és az esetek 90%-ában úgy találta, hogy az 
oltalomkizáró ok fennáll, adott esetben a megkülönböztető képesség hiányával együtt. Ugyanezen kutatás 
keretében megállapításra került, hogy az OHIM Törlési Osztálya 31 esetben vizsgálta a funkcionalitást, és az 
esetek 32%-ában lett a védjegy törlése az eredmény. A Darts-IP adatbázisban végzett kutatás szerint az OHIM 
Fellebbezési Tanács 54 esetben vizsgálta a funkcionalitást, mint oltalomkizáró okot, és az esetek 60%-ban az 
eredmény a védjegy elutasítása/törlése lett.  
590 Ügyszám: 003424661 
591 Az OHIM Fellebbezési Tanács R 1/2005-4 sz. Hilti ügyben 2006. január 11-én hozott döntése 
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A Hilti táska ügyben a Fellebbezési Tanács kifejtette a funkcionalitás, mint kizáró ok 

vizsgálatának egyes szempontjait is. Elsőként, rögzítette, hogy a kizáró ok elsősorban a 

szabadalmi oltalomtól való elhatárolást célozza. Másodikként, a funkcionalitás vizsgálata 

során az alábbi lépéseket tartotta fontosnak: (i) egy bizonyos formával állunk szemben, (ii) 

hogy ez a forma egy bizonyos hatást céloz (iii) ezen hatások fennállása vagy fenn nem állása 

egyenesen a formától függenek, akár csak egy meghatározott releváns fokig, (iv) hogy ez a 

hatás műszaki és nem például csak esztétikai területen fekszik.592 

A Fellebbezési Tanács szerint a táska formája a szállítandó/tárolandó eszközök 

formájához nincsen hozzáigazítva, valamint megállapította, hogy ugyan a táska kialakítását 

befolyásolják műszaki megfontolások, azonban az áru műszaki hatása nem függ a konkrét 

formától (a tanács példája szerint egy mosogatótabletta formáját is befolyásolják műszaki 

megfontolások - például lekerekített sarkok, de a mosóhatás független az áru formájától), így 

nem is sajátít ki a bejelentő műszaki megoldást a védjegyoltalom útján. Következésképpen, a 

Fellebbezési Tanács szerint a funkcionalitás, mint oltalmi kizáró ok nem állt fenn az adott 

ügyben, azonban a megkülönböztető képesség hiánya fennállt.593   

A közösségi joggyakorlatból további példaként lehet felhozni a Voss palack ügyét, 

amely megjelölést a 32. és a 33. osztályokba tartozó italokra jelentett be a bejelentő, és 

amelynek grafikai ábrázolása az alábbi volt:594 

                                                             
592 Az OHIM Fellebbezési Tanács R 1/2005-4 sz. Hilti ügyben 2006. január 11-én hozott döntése, 18. pont 
593 Az OHIM Fellebbezési Tanács R 1/2005-4 sz. Hilti ügyben 2006. január 11-én hozott döntése, 24-25. és 26-
30. pontok 
594 Lajstromszám: 3156163  
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A védjegy ellen annak lajstromozását követően törlési kérelmet terjesztettek elő 

számos különböző abszolút kizáró ok alapján. Az OHIM Törlési Osztály megállapította, hogy 

a védjegy nem következik az áru jellegéből, nem funkcionális és nem hordozza az áru 

értékének a lényegét. A Törlési Osztály úgy találta, hogy a palackforma jelentősen eltér a 

szektorban szokásos formáktól, és így megkülönböztető képességét is megállapította, amely 

döntését az OHIM Fellebbezési Tanács megváltoztatta, és a Fellebbezési Tanács 

álláspontjával a Törvényszék is egyetértett.595      

 

3.10.5.3. A funkcionalitás az európai bíróságok gyakorlatában 

 

A funkcionalitás, mint kizáró ok kapcsán a közösségi joggyakorlatban eddig csak 

néhány ügy jutott el bírósági szakba. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű üggyel, a LEGO 

kocka ügyével külön foglalkoztam az esettanulmányok alatt, a jelen fejezet nem a teljesség 

igényével röviden utal a többi esetre. 

Elsőként, a LEGO figura védjegyoltalma kapcsán a Törvényszék rámutatott arra, hogy 

láthatóan semmilyen műszaki hatás nem kapcsolódik a figurák jellemző elemeinek (fej, törzs, 

kar és láb) formájához, és abból nem is következik, mivel ezen elemek semmi esetre sem 

teszik lehetővé az egymásba illeszthető építőelemekkel való összeépítést. Ezenkívül a lábfejek 

alatti mélyedések, a lábak hátsó oldalának, a kezek és a fej kiemelkedő részének grafikus 

ábrázolása önmagában nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy ezen elemek 

valamilyen műszaki funkcióval bírnak (mint például a más elemekkel való összeépítés 

lehetővé tétele), sem pedig azt, hogy adott esetben mi ez a funkció. Végül semmi nem teszi 

lehetővé annak kimondását, hogy a szóban forgó figurák formája ilyen állapotában és 

egészében véve szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegye az egymásba illeszthető építőelemekkel 
                                                             
595 A Törvényszék T-178/11. sz. Voss of Norway ASA v. OHIM ügyben 2013. május 28-án hozott ítélete 
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való összeépítést: e formának ugyanis csupán az a „hatása”, hogy e figuráknak emberi 

vonásokat kölcsönöz, figyelembe véve, hogy nem minősülhet „műszaki hatásnak” az a 

körülmény, hogy a szóban forgó figura emberi alakot ábrázol, és azt gyermekek megfelelő 

játékos környezetben használják. A Törvényszék ebből azt a következtetést vonja le, hogy a 

szóban forgó figurák formájának jellemzői nem szükségesek a célzott műszaki hatás 

eléréséhez.596 A közösségi védjegy597 grafikai ábrázolása az alábbi volt:   

 

 

Másodikként, a bejelentő 2002. március 25-én jelentette be az alábbi kést, illetve kés 

fogantyút a 6., 8., és 20. osztályokban késekre, illetve kés fogantyúkra: 

                   

 

                                  

               

Az OHIM a védjegyet oltalomban részesítette, azonban törlési eljárás keretében a 

Törlési Osztály 2009. szeptember 14-én törölte a védjegyet a funkcionalitásra hivatkozva.598 

A funkcionalitás vizsgálata tekintetében az Elsőfokú Bíróság hivatkozott a LEGO döntésre, 

amely szerint, ha minden, a lajstromoztatni kért formát meghatározó jellegzetesség műszaki 

funkciót valósít meg, maga a forma funkcionálisnak tekintendő és nem lajstromozható, vagy 

ha már lajstromozták, törölni kell, azonban a kizáró ok nem alkalmazható, ha a bejelentés 

                                                             
596 A Törvényszék T-395/14. sz. Best Lock (Europe) Ltd v OHIM-Lego Juris A/S ügyben 2015. június 16-án 
hozott döntése 
597 Lajstromszám: 00050518 
598 A Törvényszék T 164/11. sz. Reddig v. OHIM ügyben 2012. szeptember 19-én hozott ítélete. 
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tárgyát képező formában egy nem funkcionális elem (pl. dekoratív vagy kitalált elem) fontos 

szerepet játszik.599 Ezt követően a Fellebbezési Tanács és az Elsőfokú Bíróság is végignézte a 

bejelentett megjelölést, és a kérelmező által hivatkozott amerikai szabadalomra is tekintettel 

arra jutott, hogy a megjelölés mindegyik lényeges eleme (különösen: a mélyedések, az ívek) 

műszaki hatást valósít meg, jelesül a jobb fogást és a hatékony vágás elősegítését. A 

Fellebbezési Tanács megállapította, hogy van néhány dekoratív, nem funkcionális eleme a 

bejelentett megjelölésnek, de mivel ezek nem lényegesek, ezért figyelmen kívül hagyta őket. 

Mindezt az Elsőfokú Bíróság megerősítette, és a fellebbezést elutasította.600 

Végül, harmadikként, fontosnak tartom kiemelni, hogy törlési eljárásban a 

Fellebbezési Tanács vizsgálta, hogy a Rubik-kocka formája funkcionális-e, és arra a 

következtetésre jutott, hogy a 3×3-as osztású kocka forma nem ad eligazítást a tárgy műszaki 

funkciója tekintetében, illetve a tekintetben, hogy egyáltalán van-e funkciója.601 A döntést a 

Törvényszék helybenhagyta. 602 

A Törvényszék a Fellebbezési Tanácshoz hasonlóan, úgy vélte, hogy a szóban forgó 

kocka oldalain látható rácsszerkezet nem tölt be semmiféle műszaki funkciót, hiszen az a 

tény, hogy e szerkezetnek az a hatása, hogy vizuálisan kilenc egyenlő nagyságú elemre ossza 

e kocka oldalait, a releváns ítélkezési gyakorlat értelmében nem minősülhet ilyen funkciónak. 

Az OHIM Törlési Osztály, az OHIM Fellebbezési Tanács és a Törvényszék 

álláspontját azonban az EU Bírósága nem osztotta.603  

A Bíróság álláspontja szerint az állandó ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy 

valamely megjelölés funkcionális jellemzőinek vizsgálata során az illetékes hatóság végezhet 

olyan alapos vizsgálatot is, amelynek keretében a védjegybejelentéskor benyújtott grafikus 

ábrázoláson és esetleges leírásokon kívül figyelembe veszi az említett megjelölés alapvető 

jellemzőinek megfelelő beazonosíthatóságához hasznos elemeket is (lásd: 2014. március 6-i 

Pi-Design és társai kontra Yoshida Metal Industry ítélet, C-337/12. P.–C-340/12. P.). 

Ebből következik, hogy a Törvényszék a funkcionalitás értékelési szempontjait 

túlságosan megszorító módon értelmezte, amikor az érintett megjelölés alapvető jellemzői –

 különösen a kocka egyes oldalain látható rácsszerkezet – funkcionalitásának vizsgálatánál azt 

állapította meg, hogy a szóban forgó formából kell kiindulni, mégpedig úgy ahogyan azt 

grafikusan ábrázolták, anélkül, hogy olyan további elemeket – mint például a „Rubik-kocka” 

                                                             
599 Reddig v. OHIM ügy, 26. pont 
600 Ld. különösen Reddig v. OHIM ügy 42-45. pontját 
601 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 1526/2008-2. sz. Simba Toys GmbH & Co. KG v. Seven Towns Ltd. 
ügyben 2009. szeptember 1-jén hozott határozata, 27. pont 
602 Rubik ügy 44-77. pontjai. 
603 A Bíróság C-30/15. P. sz. Simba Toys GmbH & Co. KG v EUIPO ügyben 2016.. november 10-én hozott 
ítélete 
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típusú háromdimenziós kirakójátékok egyes elemeinek elforgathatóságát – kellene figyelembe 

venni, amelyeket egy objektív szemlélő nem lenne képes a vitatott védjegy grafikus 

ábrázolásai alapján pontosan megállapítani.  

Ezenfelül az a körülmény, hogy a vitatott védjegyet „háromdimenziós kirakójátékok” 

tekintetében lajstromozták, általános értelemben véve, vagyis anélkül, hogy azokat az 

elforgatható kirakójátékokra korlátozták volna, és hogy e védjegy jogosultja nem csatolt a 

védjegybejelentési kérelméhez olyan leírást, amely pontosítaná, hogy a szóban forgó forma 

ilyen jellemzővel rendelkezik, nem képezheti akadályát annak, hogy a szóban forgó 

megjelölés alapvető jellemzői funkcionalitásának vizsgálata céljából az e megjelölés által 

ábrázolt konkrét termék e műszaki funkcióját figyelembe vegyék, kivéve, ha ezzel az említett 

védjegy jogosultja számára azt tennék lehetővé, hogy kiterjessze annak oltalmát az összes, 

hasonló formájú kirakójátékra, vagyis az összes olyan háromdimenziós kirakójátékra, 

amelynek elemei egy kockát ábrázolnak, függetlenül azok működési elvétől. Márpedig a 

Bíróság megítélése szerint ez utóbbi lehetőség ellentétes lenne a funkcionalitás, mint abszolút 

kizáró ok által elérni kívánt céllal, nem más, mint annak megakadályozása, hogy valamely 

vállalkozás monopóliummal rendelkezzen valamely termék műszaki megoldásai vagy 

használati jellemzői felett.  

A fenti megfontolások alapján az EU Bírósága a Fellebbezési Tanács és a 

Törvényszék határozatait hatályon kíül helyezte. 

A "Rubik kocka" eljárás tárgyát képező védjegy grafikai ábrázolása az alábbi volt: 

  

 

3.10.6. Funkcionalitás a magyar joggyakorlatban  

 

A magyar joggyakorlatban is a leginkább jelentősnek a LEGO alapkockák oltalmával 

kapcsolatos döntések minősülnek, ezekkel az esettanulmányok alatt külön foglalkozok.  
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A magyar joggyakorlatban az SZTNH funkcionálisnak találta az alábbi ábrás 

megjelölést tartalmazó védjegybejelentést, amelynek árujegyzékébe a 6. osztályba sorolt 

„Egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, így különösen iszapszűrő 

berendezések” tartoztak: 

 

 

 

A védjegybejelentést elutasító döntésében az SZTNH megállapította, hogy a 

megjelölés kizárólag olyan formai kialakításból áll, amely az iszapszűrő funkció ellátásához 

szükséges.  

A Fővárosi Törvényszék a Hivatal döntését helybenhagyó végzésében leszögezte, 

hogy az árujegyzékbe tartozó áruk célzott műszaki hatása az iszapszűrés. A megjelölés egy 

tartály formát ábrázol két be-, illetve kivezető és alul egy menetes csavarral zárható levezető 

nyílással. A szűrés olyan folyamat, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a szűrendő anyag 

bevezetése, valamint a szűrt anyag és a kiszűrt üledék külön-külön történő eltávolítása. A 

bejelentett megjelölésben mindezek a funkcionalitásból adódó részletek maradéktalanul 

megjelennek. Az egyes alkatrészek színének, egymáshoz viszonyított arányának, a hengertest 

méretének pedig a bíróság nem tulajdonított egyediséget hordozó szerepet. Érdemes 

ugyanakkor rámutatni, hogy a bíróság – az SZTNH-val ellentétben – ez esetben nem találta 

megállapíthatónak a Vt. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjába való ütközést. Indokolásában 

rámutatott, önmagában az, hogy egy tárgy formája esetleg utal annak rendeltetésére, nem 

jelenti szükségképpen, hogy a tárgyat a rendeltetés feltüntetésére használják. A hivatali eljárás 

során nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy az átlagfogyasztók megítélése szerint a 

bejelentett megjelölés mint térbeli forma és annak esetleges funkciója között olyan szoros és 

szükségszerű kapcsolat állna fenn, amely oda vezetne, hogy a forma jelentése maga a 

funkció.604  

 

3.10.7. Esettanulmány: a LEGO kocka  

                                                             
604 M1102761 számú bejelentés, a Fővárosi Törvényszék 1.Pk.21.411/2012/3. számú végzése. 
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3.10.7.1. Előzmények  

 

A LEGO cég az 1930-as években kezdte meg tevékenységét fajátékok gyártásával. 

Azóta a cégcsoport a világ legnagyobb építőjáték gyártójává és hatodik legnagyobb 

játékgyártójává fejlődött. A LEGO alapkockák, amelyeknek külső megjelenése, designja 

lényegében nem változott 1958 óta, a folyamatos termékfejlesztés és a termékskála bővülése 

(pl. LEGO TECHNIC játékcsoport) mellett a mai napig a LEGO csoport alaptermékeinek 

minősülnek.  

Magyarországon a LEGO alapkockák (1, 2, 2×2, 2×3 és 2×4 kötőgombos kockák) 

1990. december 7-i elsőbbséggel nemzeti védjegyoltalom alatt állnak605. A védjegyek oltalma 

a 28. osztályba tartozó játékokra terjed ki. A védjegyek fekete-fehér kockák, amelyeknek a 

kötőgombjain –kereskedelmi forgalomban történő használat módjával ellentétben – nem 

szerepel a LEGO szó. A védjegyek ábrás védjegyként kerültek bejegyzésre, de a kockák 

ábrázolása térbeli jellegű. Példaként: a 2×4 kötőgombos kocka az alábbi grafikai ábrázolással 

rendelkezik. 

 

A LEGO csoport 2002 nyarán keresetet és ideiglenes intézkedés iránti kérelmet 

terjesztett elő a COBI összeépíthető játék termékcsalád magyarországi forgalmazója ellen, 

mire az válaszul anyacégével (a továbbiakban együttesen: COBI) törlési kérelmet indított a 

LEGO alapkockákat oltalmazó öt nemzeti védjegy ellen. A bitorlási pert a LEGO elsősorban 

azért indította, mert a COBI építőjátékok a LEGO építőjátékokkal összeépíthetőek, azokkal 

kompatibilisek, tehát a LEGO álláspontja szerint összetéveszthetőségig hasonlóak voltak.  

A COBI védjegytörlési kérelme az alábbi okokon alapult:  

(i) objektív megkülönböztető képesség hiánya (Vt. 1. § (1) bekezdés),  

(ii) szubjektív megkülönböztető képesség hiánya (Vt. 2. § (2) a) pont),  

(iii) a védjegy olyan formából áll, amely kizárólag az áru jellegéből következik (Vt. 2. 

§ (2) b) pont első fordulat),  

(iv) a védjegy olyan formából áll, amely kizárólag a műszaki hatás eléréshez 

szükséges (Vt. 2. § (2) b) pont második fordulat).  
                                                             
605 130712-130716 lajstromszámok alatt  
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A LEGO a piros színű, 2×4 kötőgombos kockát közösségi védjegyoltalom alá 

helyezte, 1996. április 1-i elsőbbséggel a 28. osztályba tartozó alábbi termékekre: „játékok, 

játékszerek; testnevelési és sportcikkek (amelyek a 28. osztályba tartoznak); 

karácsonyfadíszek”. A védjegy grafikai ábrázolása az alábbi volt: 

 

1999. október 19-én a bejelentett védjegyet közösségi védjegyként lajstromozta az 

OHIM. 1999. október 21-én a Ritvik Holdings Inc., amelynek jogutódja a Mega Brands, Inc. 

lett, a régi KVR 51. cikke (1) bekezdése a) pontjának értelmében e védjegy törlését kérte a 

28. osztályba tartozó építőjátékok vonatkozásában. 

A védjegytörlési kérelem azon az okon alapult, hogy a védjegy olyan formából áll, 

amely kizárólag a műszaki hatás eléréshez szükséges (KVR 7. cikke (1) bekezdésének 

e) pontjának ii. alpontja értelmében). A közösségi védjegytörlési ügynek tehát a magyar 

üggyel szemben kizárólag a funkcionalitás volt a jogalapja.  

Az ügy gazdasági súlya igen jelentős volt: valójában az eljárások tétje az volt, hogy a 

LEGO egyedi, közismert és piacvezető építőjátékainak alapelemeit jogosult lesz-e bármely 

versenytárs szabadon gyártani és forgalmazni, vagy a védjegyoltalom fenntartása esetén a 

LEGO-t erre továbbra is kizárólagos jog fogja megilletni. Továbbá, az ügy számos 

jogértelmezési és jogpolitikai kérdést vetett fel: végső soron az volt az eljárások alapkérdése, 

hogy a szabad verseny és a fogyasztók megtévesztésének elkerülése, mint két alapvető érdek, 

illetve a kizárólagos jogok és a verseny közötti optimális határvonal hol húzható meg. Az 

eljárás annál is inkább nagyobb érdeklődésre tartott számot, hogy a LEGO alapkockákat 

oltalmazó védjegyek ellen a magyar és a közösségi ügyeken túlmenően számos 

jogrendszerben volt, illetve van folyamatban hasonló, vagy azonos tárgyú törlési eljárás, 

amelyekben ráadásul eltérő döntések születtek.  

Az alapvetés körében arra is érdemes rámutatni, hogy a közösségi ügyben mindkét fél 

elismerte, és nem is volt kérdéses, hogy a LEGO kocka a megkülönböztető képességet 

megszerezte, így a védjegy elsődleges funkcióját képes betölteni. A magyar ügy érdekessége, 

hogy az Ítélőtábla szerint a megkülönböztető képesség megszerzésének vizsgálata nem is 

szükséges, mivel a forma önmagában rendelkezik megkülönböztető képességgel, ezen 

megállapítását a meglehetősen szigorú közösségi joggyakorlat nem biztos, hogy követte 
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volna.  

A fentieknek a jelentősége a funkcionalitás, mint további törlési jogalap fényében válik 

nézetem szerint jobban érthetővé. A LEGO kocka ugyanis nem vitásan rendelkezik 

megkülönböztető képességgel, tehát képes a védjegy funkciót, sőt az alapvető védjegy 

funkciót betölteni. Kérdéses tehát, hogy indokolt-e az oltalmát megtagadni speciális kizáró 

ok, jelesül a funkcionalitás alapján. 

 

3.10.7.2. A magyar védjegy eljárás 

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal álláspontja szerint a törlési kérelem a Vt. 2. § (2) b) 

pontja tekintetében azért nem alapos, mert a támadott védjegy nem térbeli, hanem ábrás 

kialakítású, ez a törlési jogcím azonban csak a térbeli védjegyek esetében értelmezhető.   

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla egy, a védjegytörlési ügyben született 

közbenső – a Fővárosi Bíróság első végzését hatályon kívül helyező – végzésében 

megállapította, hogy a Vt. 2. § (2) b) pontja mind ábrás, mind térbeli megjelölések esetében 

vizsgálandó, így a Fővárosi Bíróság érdemben foglalkozott ezzel a kérdéssel.  

A Fővárosi Bíróság elsődlegesen arra mutatott rá, hogy önmagában nem lehet a 

védjegyoltalom akadálya, hogy a formát korábbi szabadalomban már leírták vagy 

bemutatták, mert egy adott áru egyszerre több fajta iparjogvédelmi oltalomban is 

részesíthető, feltéve, hogy ezek feltételei külön-külön fennállnak (párhuzamos oltalom 

elve). Mindemellett a LEGO érvelését elfogadva rögzítette, hogy a szabadalom és a 

védjegyoltalom tárgyában jelentős különbség mutatkozik, amennyiben az előbbi egy 

műszaki megoldás, az utóbbi pedig grafikailag ábrázolható megjelölés kizárólagos 

használatát biztosítja.  

Rámutatott a bíróság arra is, hogy ezen kizáró ok vizsgálata sem kifejezetten a 

szabadalom és a védjegy összevetését kívánja, a tényállás szerinti célzott műszaki hatás 

ugyanis nem ekvivalens a szabadalommal. A szabadalom egy olyan műszaki megoldást tár 

fel, amellyel a szóban forgó műszaki hatás valósítható meg. Mindez azonban nem azt 

jelenti, hogy csak ezzel a megoldással érhető el a célzott hatás. Ebből következően, ha a 

forma meg is jelenik egy szabadalomban, abból még nem lehet okkal következtetni arra, 

hogy az a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges. 

A Fővárosi Bíróság szerint a műszaki hatás szükségessége mint törlési jogcím 

alkalmazása körében nem a szabadalom terjedelmét kell vizsgálni, hanem azt, hogy az 

elérni kívánt műszaki hatás milyen viszonyban áll a szabadalomban feltárt műszaki 

megoldással. Miután az igénypont foglalja össze azokat a jellemzőket, amelyeknek 
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minimálisan meg kell lenniük a műszaki megoldásban ahhoz, hogy a célzott műszaki hatás 

létrejöhessen, a „szükségesség" megítéléséhez az igénypontot kell vizsgálni, vagyis azt, 

hogy az igénypontokból a védjegyen szereplő alakzat valamennyi lényeges formai 

jellemzője megismerhető-e. Ha erre igen válasz adható, akkor a védjegyoltalom alatt álló 

forma és a szabadalomban feltárt műszaki megoldás egy és ugyanaz, vagyis a forma 

szükséges a célzott műszaki hatás eléréséhez.  

A célzott műszaki hatás606 és a védjegyforma elemzését és részletes összevetését 

követően a Fővárosi Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a védjegynek vannak olyan 

lényeges formai jellegzetességei, amelyek esetlegesek, helyettesíthetők, vagyis nem 

szükségesek a célzott műszaki hatás eléréséhez. Így különösen  

 (i) nem szükséges a kocka alap sima felszíne, az ugyanis például furatokkal 

tagolható, szembeötlően megváltoztatva a formát;  

(ii) nem szükséges a kapcsológomb hengeres formája sem, mert lehet 

négyszögletes, ezen belül is lekerekített élű, kifejezetten éles szélű, stb.;  

(iii) végül jelentős szabadságfokkal változtatható a kocka alap és a kiemelkedés 

nagyságának egymáshoz viszonyított aránya.  

A Fővárosi Bíróság szerint megállapítható tehát, hogy a védjegy egyes lényeges 

formai jellemzői nem tekinthetők egyben funkcionális jellemzőnek is; a célzott műszaki 

hatás tehát nem csak a védjegy szerinti formával, hanem számos jellemzőben variálható 

más formákkal is megvalósítható, vagyis a védjegy szerinti forma nem szükséges a 

célzott műszaki hatás eléréséhez. Ezzel tehát a Vt. 2. § (2) b) pontjának második 

fordulata sem akadályozza a védjegy oltalmát. 

A Fővárosi Bíróság a LEGO álláspontját elfogadva megállapította, hogy a COBI 

tévesen értelmezte a Philips v. Remington döntésnek az alternatív formákra vonatkozó 

megállapításait. A döntés ugyanis nem azt mondja ki, hogy alternatív formákra egyáltalán 

nem lehet hivatkozni, hanem azt –s ez már a kérdés feltételének módjából is következik –

, hogy ha bebizonyosodik, hogy egy védjegy kizárólag olyan formából áll, amely a 

célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy 

vannak alternatív formák is. Vagyis alternatív formákra akkor nem lehet hivatkozni, ha 

bebizonyosodott, hogy az áru formájának lényegi, funkcionális jellemzői kizárólag a műszaki 
                                                             
606 Az 1. számú főigénypont szerint a célzott műszaki hatást az alábbi műszaki megoldás valósítja meg: „Egy 
üreges játék építőkocka vagy hasonló [építő]elem, amely több, a felületből kiálló kapcsológombbal vagy hasonló 
kitüremkedéssel rendelkezik a nyitott oldalával ellentétes oldalon, és amely kapcsológombok olyan módon 
vannak elhelyezve, hogy a ráhelyezett építőkocka oldalsó falának belső felületével összekapcsolhatók 
legyenek, és ilyen módon megakadályozzák az oldalsó elmozdulást, azzal jellemezve, hogy a 
kapcsológombok olyan módon vannak elhelyezve, amely lehetővé teszi az építőelemek egymás tetejére 
történő vagy eltolt elrendezését." 
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megoldásnak tulajdoníthatóak. Megjegyezte továbbá a bíróság, hogy a fenti megállapítás 

valójában egy analitikus következtetés, hiszen ha sikerült kimutatni a forma szükségességét, 

vagyis azt, hogy célzott műszaki hatás ezzel és nem más formával érhető el, akkor 

nyilvánvalóan nem lehetnek alternatív formák, s ha valaki mégis előrukkol egy ilyennel, akkor 

bebizonyítható, hogy az nem képes a hatást megvalósítani, vagy nem azt a hatást valósítja meg. 

Végül, a bíróság szerint kizárólag ez a felfogás lehet összhangban a jogszabályhely 

teleológiai értelmezésével. A funkcionalitás, mint törlési ok ugyanis azt a célt szolgálja, hogy a 

védjegy ne képezhessen akadályt a tekintetben, hogy a versenytársak szabadon ajánlják 

fel olyan terméküket eladásra, amelyek egy adott műszaki megoldást, vagy funkcionális 

jellemzőt építenek be magukba a védjegytulajdonos termékeivel folytatott versenyben, ez a 

közérdek azonban nyilvánvalóan nem sérül akkor, ha a célzott műszaki hatás megvalósításhoz 

a védjegy szerinti forma nem szükséges, azaz számos alternatív formával elérhető.  

Összegezve, a Fővárosi Bíróság szerint a védjegy szerinti alakzat egyes formai 

jellemzői nem tekinthetők egyúttal funkcionális jellemzőnek is, ezek tehát a célzott műszaki 

hatás befolyásolása nélkül változtathatók meg, például esztétikai szempontokat szem előtt 

tartva, ahogy azt a LEGO által csatolt szakvélemények is kifejtették. A védjegy szerinti forma 

tehát nem csak építőkockaként, de az ilyen termékek árujelzőjeként, sőt az eredeti funkciótól 

már igen távol eső szerepkörben, tisztán esztétikai alkotásként is alkalmazható. Ezért 

egyetértett a Fővárosi Bíróság a LEGO-val abban, hogy a védjegyen látható térbeli alakzat 

nem kizárólag olyan formából áll, amely egy építőkockával azonosítható, s ilyenként pusztán 

egy célzott műszaki hatás elérést biztosítja, de hosszú évtizedek kitartó munkájának 

eredményeként a védjegy alkalmas arra is, hogy kifejezze a kérelmező imázsát, goodwilljét, 

és a termék használatán felnőtt generációk számára, egy tartós és meghatározó minőséget 

jelentsen: Legót – és nem pusztán egy építőkockát. 

A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság végzését részben eltérő indokolással hagyta 

helyben.  

A Fővárosi Ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság a Vt. 2. § (2) b) pontja második 

fordulatában foglaltak körében helytállóan mutatott rá arra, hogy az un. Philips v. Remington 

döntés nem azt mondja ki, hogy az adott kizáró ok vizsgálata során az alternatív formákra 

egyáltalán nem lehet hivatkozni, hanem azt, hogy ha bebizonyosodik, hogy egy védjegy 

kizárólag olyan formából áll, amely a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, akkor nem 

lehet arra hivatkozni, hogy vannak alternatív formák is.  

A másodfokú bíróság azonban az elsőfokú végzésnek a szabadalmi igénypont által 

feltárható műszaki megoldásra vonatkozó okfejtését, mint a védjegy oltalomképességének 

megítéléséhez szükségtelen érvelést mellőzte. 
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A másodfokú bíróság az áru formája és a célzott műszaki hatás vizsgálata körében az 

elsőfokú végzés indokolását kiegészítette a következőkkel. 

 A Fővárosi Ítélőtábla rögzítette, hogy a támadott megjelölés annyiban funkcionális, 

hogy rendelkezik egy testtel és az összekapcsoláshoz szükséges elemmel. Ez az adott esetben 

a tégla forma és a kötőgomb. Amennyiben a szóban forgó kizáró ok alapján csak a térbeli 

forma (téglatest) és a kapcsológomb ténye lenne a vizsgálat körébe vonható, az 

összeilleszthető építőkockák egyike sem lenne lajstromozható. Az ilyen jogszabályi 

értelmezés indokolatlanul elzárná a gyártókat attól, hogy bármilyen összeépíthető elemes 

játék formájára kizárólagos jogot szerezzenek, amely a védjegyjog alapelveivel 

összeegyeztethetetlen lenne. Ezért a Fővárosi Ítélőtábla szerint a megjelölés egyéb lényeges 

formai elemeinek vizsgálata alapján lehet csak azt megítélni, hogy azok kizárólag a műszaki 

hatás eléréséhez szükségesek-e.  

 Az Ítélőtábla szerint a tárgyi megjelölés esetében lényeges formai jellemzőnek kell 

tekinteni a kocka alap sima felszínét, a kapcsológomb hengeres formáját, valamint a kocka 

alap és a kiemelkedés nagyságának egymáshoz viszonyított arányát, amelyet az elsőfokú 

bíróság is helyesen emelt ki. Megállapítható, hogy e formai jellemzők egyedi, önkényes 

kialakítása nem kizárólag a funkciót szolgálja, hanem esztétikai, formatervezési szempontokat 

is követ. Ahhoz ugyanis, hogy az adott elem összeépíthető, egymáshoz rögzíthető legyen, 

nem szükséges a védjegy szerinti konkrét formai kialakítás. Mivel az adott esetben 

megállapítást nyert, hogy a tárgyi megjelölés lényegi formai elemei nem kizárólag a műszaki 

hatásnak tulajdoníthatók – az ún. Philips v. Remington döntésben kifejtett értelmezéssel is 

összhangban – értékelhető az a körülmény, hogy a célzott műszaki hatás más módon, 

alternatív formákkal is elérhető. Az eljárás adatai alapján pedig nem kétséges, hogy a védjegy 

szerinti építőkockának számtalan műszakilag és gazdaságilag egyenértékű alternatív 

kialakítása van. 

 A másodfokú bíróság rámutatott arra is, hogy téves a COBI fellebbezésnek az az 

érvelése, hogy a LEGO a védjegyoltalom biztosította kizárólagossággal monopolizálhatja a 

kötőelemekkel rendelkező építőelemek piacát, mert a tárgyi védjegy oltalma csupán az adott 

kialakítású áruformára biztosít kizárólagos jogot. Az Ítélőtábla rámutatott, hogy a 

kötőelemekkel rendelkező építőkockák számtalan kialakításának lehetősége folytán a 

védjegyoltalom nem korlátozza a versenytársakat hasonló rendeltetésű és funkciójú termékek 

gyártásában és forgalmazásában. 

A Legfelsőbb Bíróság rámutatott arra, hogy a kifogásolt védjegy nem tekinthető olyan 

formai jegyek hordozójának, amely kizárólag az áru jellegére, a célzott műszaki hatás 

elérésére, illetve az áru értékére vonatkozó adatokkal rendelkezik. A Legfelsőbb Bíróság 
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szerint a terméket ábrázoló fénykép alapján kétségtelenül szembetűnő a műszaki 

összeépíthetőséget is biztosító henger alakú kiemelkedés, emellett azonban az ábrázolt 

építőelem rendelkezik esztétikai szempontokat is szolgáló, a műszaki funkciótól független, 

más hasonló rendeltetésű termékektől megkülönböztetést biztosító ismérvekkel is. A 

Legfelsőbb Bíróság által megfogalmazott összegző jellegű álláspont szerint a kérdéses 

védjegy nem a már megszűnt szabadalommal védett, közkinccsé vált műszaki megoldást 

helyezi időbeli korlát nélkül jogi oltalom alá, más formai kialakítással ugyanis senki nincs 

elzárva attól, hogy a Lego-kockának az egybeépíthetőséget biztosító műszaki megoldását 

alkalmazza. 

 

3.10.7.3. A közösségi védjegy eljárás 

 

3.10.7.3.1. Az EUIPO Fellebbezési Tanács határozata 

  

A Fellebbezési Nagytanács607 megállapította, hogy KVR 7. cikk (1) bekezdés e) pont 

ii. alpont az olyan formák lajstromozásának megtiltására irányul, amelyek alapvető jellemzői 

műszaki funkciót töltenek be, oly módon, hogy azokat bárki szabadon használhassa, és hogy 

egy forma nem esik kívül ezen a tilalmon, ha egy tetszőleges, öncélú elemet, például színt 

tartalmaz. A Philips v Remington előzetes döntés alapján a fellebbezési nagytanács elvetette 

annak a jelentőségét, hogy léteznek egyéb olyan formák, amelyek ugyanazon műszaki hatás 

elérését teszik lehetővé. 

A fellebbezési nagytanács megállapította továbbá, hogy a KVR 7. cikke (1) bekezdése 

e) pontjának ii. alpontjában szereplő „kizárólag” kifejezés azt jelenti, hogy a formának nem 

lehet más célja, mint a célzott műszaki hatás elérése, az ugyanazon rendelkezésben szereplő 

„szükséges” kifejezés pedig azt jelenti, hogy a formának ezen műszaki hatást kell elérnie, 

abban az esetben is, ha vannak más olyan formák, amelyek alkalmasak ugyanezen feladatot 

ellátni.  

A Fellebbezési Nagytanács beazonosította a szóban forgó forma azon jellemzőit, 

amelyeket alapvetőnek tartott, és vizsgálta azok funkcionalitását. 

A Fellebbezési Nagytanács megállapította, hogy a Lego kocka „azzal jellemezhető, 

hogy felső lapján kétszer négy szimmetrikusan elhelyezkedő lapos, henger alakú [kötőelem] 

található”. Ezt követően a tanács úgy ítélte meg, hogy noha igaz, hogy az a körülmény, hogy 

valamely megjelölés szabadalom tárgyát képezte vagy képezi, önmagában nem akadálya 

                                                             
607 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 856/2004-G sz. Lego Juris A/S v. Mega Brands, Inc. ügyben 2006. július 
10-én hozott határozata 
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védjegyként való lajstromozásának, főként akkor, ha olyan találmányról van szó, amelynek 

formája – díszítő vagy önkényes elemek jelenléte folytán – nem teljes mértékben funkcionális 

jellegű, ettől még egy korábbi szabadalom gyakorlatilag megdönthetetlen bizonyítékát képezi 

annak, hogy az általa nyilvánosságra hozott vagy igényelt jellemzők funkcionális jellegűek.608 

Következésképpen a Fellebbezési Nagytanács megerősítette a Törlési Osztály azon 

értékelését, mely szerint a Lego kocka minden egyes eleme, ennélfogva összességében az 

említett kocka a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges. A Fellebbezési Nagytanács e 

megállapítását a LEGO korábbi szabadalmainak a Törlési Osztály által végzett vizsgálatára 

alapozta. Ezen elemzés meghatározó elemei a Fellebbezési Nagytanács szerint609 az alábbiak 

voltak: 

Az eredeti egymásba illeszthető játékkockát, a Lego kocka ősét Harry Fisher Page 

találta fel, és számos brit szabadalom védte: az 1940. november 25-én bejegyzett 529 580. sz. 

szabadalom, az 1947. április 17-én bejegyzett 587 206. sz. szabadalom, az 1949. december 

12-én bejegyzett 633 055. sz. szabadalom, az 1950. július 19-én bejegyzett 673 857. sz. 

szabadalom és az 1961. április 26-án bejegyzett 866 557. sz. szabadalom. E szabadalmak 

tárgya a Fellebbezési Tanács szerint olyan kocka, amely a Lego kockával azonos méretekkel 

és köralapú [kötőelemekkel] rendelkezett. Így például a Lego kocka felső lapján elhelyezkedő 

kötőelemekkel kapcsolatban megállapításra került, hogy: a 866 557. sz. szabadalom 

nyilvánosságra hozta azt, hogy a kockák felső lapjukon kötőelemeket tartalmaznak, amelyek 

két párhuzamos sorba és harántirányban párokba rendeződnek, és egyenlő távolságban 

helyezkednek el mind haránt-, mind hosszanti irányban. Pontosan így helyezkednek el a 

kötőelemek a Lego kocka felső lapján: nyolc kötőelem két sorban, haránt irányú párokban, 

egymástól egyenlő távolságban. E kötőelemek rendeltetése az, hogy a játékkockák aljával 

összeilleszthetők legyenek, több elem összeépítését és szétszedését lehetővé téve ezáltal. 

Továbbá, a szabadalmaztatott kocka felső lapján elhelyezkedő, két szimmetrikus sorba 

rendezett négy hengeres kötőelem volt a Törlési Osztály és a Fellebbezési Tanács szerint az 

587 206. sz. szabadalom 1. sz. ábráján bemutatott szabadalom által "előnyben részesített 

forma". A Törlési Osztállyal egybehangzóan a Fellebbezési Tanács megállapította továbbá, 

hogy a 866 557. sz. szabadalom megerősíti, hogy a kötőelemek hengeres formája a 

kötőelemek kialakításának legkedveltebb módja. Ezen túlmenően megállapításra került, hogy 

a kötőelemeknek a kocka oldalaihoz viszonyított magassága befolyásolja az "összetartó erőt". 

Ha a perem túl alacsony, a kockák könnyebben szétszedhetőek, és fordítva. 

                                                             
608 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 856/2004-G sz. Lego Juris A/S v. Mega Brands, Inc. ügyben 2006. július 
10-én hozott határozata, 39-40. pontjai 
609 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 856/2004-G sz. Lego Juris A/S v. Mega Brands, Inc. ügyben 2006. július 
10-én hozott határozata, 42-53. pontjai 
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Összességében, a Fellebbezési Tanács osztotta a Törlési Osztály azon megállapításait, 

amely szerint  a Lego kocka minden egyes jellemzője sajátos műszaki funkciót tölt be, 

nevezetesen: 

i. a kocka felső lapján elhelyezkedő kötőelemek: magasság és átmérő az összetartó erő 

céljából; szám az összeillesztés többféle variációja céljából; elrendezés az összeillesztések 

konfigurációja céljából;  

ii. a kötőelemek a kocka belsejében: összetartó erő, szám a nagyobb összetartó erő 

céljából, minden elhelyezkedésben; a fal vastagsága annak érdekében, hogy rugóként 

működjön;  

iii. az oldalak: a többi kocka oldalához illeszkedve falat alkotnak  

iv. homorú oldal: a kocka felső lapján elhelyezkedő kötőelemekkel való összeillesztés 

és az összeépítés lehetővé tétele céljából; és  

v. az egész forma: építőkocka formája; olyan méret, amelyet egy gyermek a kezében 

tud tartani.610 

 

 

 

3.10.7.3.2. A Törvényszék ítélete 

 

A KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontjában szereplő „kizárólag” 

kifejezéssel kapcsolatban a Törvényszék rögzítette, hogy azt a Philips-ügyben hozott ítéletben 

használt „műszaki funkciót betöltő alapvető jellemzők” kifejezés fényében kell értelmezni. E 

kifejezésből arra következtetett, hogy attól, hogy valamely forma műszaki funkciót be nem 

töltő, nem alapvető jellemzőkkel is rendelkezik, még vonatkozhat rá ezen feltétlen kizáró ok, 

amennyiben az említett forma valamennyi alapvető jellemzője e funkciót tölti be. A 

Törvényszék azt a következtetést vonta le, hogy az említett feltétlen kizáró ok alkalmazásához 

az szükséges, hogy a forma alapvető jellemzői egyesítsék magukban az adott műszaki hatás 

elérését műszakilag előidéző és ahhoz elégséges jellemzőket, ezáltal e jellemzők a műszaki 

hatásnak legyenek tulajdoníthatók. 

Következésképpen a Törvényszék szerint a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának 

(ii) alpontjával ellentétes bármely olyan forma lajstromozása, amely meghatározó jegyeit 

tekintve kizárólag a terméknek az adott műszaki hatás elérését műszakilag előidéző és ahhoz 

                                                             
610 Az összegzést ld. Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 856/2004-G sz. Lego Juris A/S v. Mega Brands, Inc. 
ügyben 2006. július 10-én hozott határozata 54. pontjában.  
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elégséges formájából áll, még akkor is, ha ugyanezen hatás egyéb formák révén is elérhető. 

Ezért a Törvényszék a Fellebbezési Nagytanács vizsgálatát helybenhagyta.  

A Törvényszék elutasította továbbá a LEGO azon érvét, hogy a fogyasztók észlelése 

jelentőséggel bírna, mivel valószínűtlen, hogy az alapvető jellemzők megfelelő értékeléséhez 

szükséges műszaki ismeretekkel rendelkeznének.  

 

3.10.7.3.3. A főtanácsnoki indítvány 

 

A főtanácsnok indítványát alapvetően a Philips v Remington döntés kritikájával 

kezdte, és azzal folytatta, hogy az ítélet nem rögzített olyan követelményrendszert, amely 

következetesen alkalmazható joggyakorlathoz vezetne. A főtanácsnok reményét fejezte ki, 

hogy a jelen ügy erre lehetőséget biztosít.  

Elsőként, a főtanácsnok indítványában felidézte, hogy a Philips v. Remington ügyben 

a Bíróság az angol Court of Appeal számára adott válaszában azokat az okokat hangsúlyozta, 

amelyek alapján el kell utasítani egy ilyen jellegzetességekkel bíró védjegy lajstromozását, 

azonban alig fedte fel a vállalkozások számára azokat az előírásokat, amelyek a funkcionális 

megjelölések védjegyként történő lajstromozásához szükségesek. A főtanácsnok szerint a 

Philips ítélet – a norma szelleméhez hűen – nem zárta ki feltétlen módon a funkcionális 

formával bíró védjegyek lajstromozását, ugyanakkor nem is könnyítette meg azt. Egy 

metaforával élve, a Bíróság nem zárta be a védjegyhivatalok ajtaját a funkcionális 

megjelölések előtt, hanem félig nyitva hagyta azt; az e félig nyitott ajtó által hagyott rés 

szélességét pedig a jelen ügy hivatott lemérni. 

A főtanácsnok hangsúlyozta, hogy a LEGO ügy tíz éven belül a második lehetőséget 

jelenti a Bíróság számára arra vonatkozóan, hogy felderítse a vitatott rendelkezés rejtélyeit, 

ami igazolja azt a szándékot, hogy a Bíróság a fellebbező által felhozott érvek által szabott 

határokon túlmutató választ adjon, mielőtt vizsgálná ezen érveket. Továbbá, a főtanácsnok 

reményét fejezte ki, hogy sikerül megfelelnie az e bonyolult kérdés tisztázását izgatottan váró 

üzleti élet – a funkcionális megjelölések lajstromozásához szükséges követelményekkel 

kapcsolatos – ésszerű várakozásainak. 

Ezt követően a főtanácsnok az alábbi értelmezési javaslatot tette.  

Elsőként természetesen pontosította, hogy nem az ítélkezési gyakorlat 

megváltoztatását javasolja, hanem pusztán annak – elsősorban módszertani – árnyalását, 

mivel érvényesek a Philips-ügyben hozott ítéletben rögzített elvek, nevezetesen: egyrészt a 

KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja (ii) alpontjához fűződő kettős cél, amely az 

„antimonopolizációs” szempontokban és a különböző ipari tulajdonjogok szigorú 
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elhatárolásában foglalható össze; másrészt az, hogy a vitatott rendelkezés az olyan formák 

lajstromozását tagadja meg, amelyek alapvető jellemzői műszaki funkciót töltenek be; és 

végül az, hogy az ugyanazon műszaki hatás elérésére alkalmas más formák létezésének 

bizonyítása nem teszi lehetővé az e rendelkezésben foglalt lajstromozást kizáró vagy törlési 

okok figyelmen kívül hagyását. Ezt a hátteret azonban a főtanácsnok szerint ki kell egészíteni 

a hivatkozott norma alkalmazásához adott néhány módszertani iránymutatással. 

A főtanácsnok álláspontja szerint a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja 

(ii) alpontjának alkalmazásakor folytatott eljárás három részből, három szakaszból kellene 

állnia az alábbiak szerint. 

1. A kizárási vagy törlési okok vizsgálatára jogosult szervnek először a lajstromozásra 

előterjesztett forma legfontosabb elemeit kell azonosítania. Elsőként tehát azonosítani kell a 

forma alapvető jellemzőit, és össze kell vetni azokat az elérni kívánt műszaki hatással, annak 

megállapítása érdekében, hogy szükségszerű kapcsolat áll-e fenn az ilyen jellemzők és az 

említett műszaki hatás között. Ebben az összefüggésben a fenti elsődleges szempontok 

vizsgálatának célja nem annak bizonyítása, hogy a megjelölés alkalmas-e a védjegy – az azt 

viselő termékek származásának garantálása – alapvető megkülönböztető funkciójának 

betöltésére, hanem a védjegy szükséges voltának meghatározása a műszaki hatás 

szempontjából. E kezdeti szakaszban tehát a fogyasztó szempontja nem mérvadó, mivel –

 mint arra a Philips ügyben hozott ítélet rámutatott – olyan előzetes feltétel vizsgálatáról van 

szó, amelynek a kizárólag valamely termék formájából álló megjelöléseket vetik alá; és ha ez 

a feltétel nem teljesül, a lajstromozást megtagadják; ezen a ponton tehát még nem vizsgálják 

az esetleges megkülönböztető képességet (amelynél az ítélkezési gyakorlat szerint mindig a 

fogyasztó véleménye bír jelentőséggel). Végül az első szakaszon belül meg kell határozni 

minden egyes azonosított alapvető jellemző funkcionalitását. A funkcionalitás megállapítása 

viszont módszertani problémákat vet fel. Az természetesen nem alapulhat a mindennapi élet 

tapasztalataiból levezethető egyszerű feltételezéseken vagy általánosságokon; főszabály 

szerint azon javak vonatkozásában, amelyek szabadalmi oltalmat vagy mintaoltalmi védelmet 

élveznek, az ipari tulajdonjogok lajstromozási okirataihoz csatolt magyarázatok azt az 

egyszerű, de erős vélelmet állítják fel, hogy a tárgy formájának alapvető sajátosságai műszaki 

funkciót valósítanak meg, mint azt a Fellebbezési Nagytanács is megállapította az Amerikai 

Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának TrafFix-ügyben rögzített ítélkezési gyakorlatát 

idézve. A fentieken kívül minden esetben szakértőt lehet igénybe venni. 

A funkcionalitás vizsgálatának eredményétől függ az eljárás folytatása: ha  

(„A” feltevés) minden, a lajstromoztatni kért formát meghatározó, tehát lényeges 

jellegzetesség műszaki funkciót valósít meg, maga a forma funkcionálisnak tekintendő és nem 
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lajstromozható, vagy ha már lajstromozták, törölni kell; ebben az esetben a vizsgálat e kezdeti 

szakaszban véget ér. Ezzel a főtanácsnoki indítvány lényegében a Philips v Remington ítéletet 

erősítette meg. DE HA  

(„B” feltevés) nem minden jellegzetesség funkcionális, a második szakaszba kell 

lépni. 

2. A második szakaszban a védjegy vizsgálatára hivatott szerv egy olyan formával 

találkozik, amelynek elsődleges, lényeges jellegzetességei közül csak néhány tekinthető 

részlegesen funkcionális jellegűnek. A főtanácsnok szerint a KVR 7. cikke (1) bekezdése 

e) pontjának (ii) alpontja kiterjed erre a – funkcionális és nem funkcionális jegyeket egyaránt 

hordozó – hibrid helyzetre is, ami által a vizsgálat pusztán összetettebbé válik.  

Felmerül ugyanis annak meghatározásának a problémája, hogy egy védjegy megadása 

megakadályozza-e a megjelölés által védett alapvető funkcionális jellemzők használatát a 

versenytársak számára, mivel a leírthoz hasonló helyzetben nem elképzelhetetlen, hogy 

néhány vagy számos funkcionális jellemző nélkülözhetetlen a piaci versenytársak számára, 

például a lajstromoztatni kívánt funkcionális forma tulajdonosának termékei és a saját 

termékeik közötti átjárhatóság biztosítása érdekében.  

Mivel egy ilyen következmény teljes mértékben ellentétes a Philips ügyben hozott 

ítéletben foglaltakkal, két másik lehetséges alternatívát gondolt végig a főtanácsnok.  

Az első alternatíva az alapvető és megkülönböztető jellegű, nem funkcionális elemekre 

korlátozza a védjegyjogot. Példaként a pendrive-okat hozza, amely egy olyan részből állnak, 

amely nyilvánvalóan a számítógéppel vagy egyéb eszközzel való összekapcsolódást szolgálja, 

és egy másikból, amely bár műszaki funkciót tölt be, jellegzetes, inkább esztétikai 

szempontokat kielégítő formával bírhat, és szokott bírni. A főtanácsnok nem látja akadályát a 

pendrive-ok védjegyként történő lajstromozásának, de csak a dizájn által meghatározott rész 

vonatkozásában, és nem a funkcionális jellegű részek vonatkozásában. Ennek eszköze a 

lemondó nyilatkozatok („disclaimer”) használata lenne.611 Mivel azonban az OHIM a 

disclaimerek alkalmazásában kevés rugalmasságot mutat, a főtanácsnok egy második 

alternatívát is végiggondolt.  

A másik alternatíva szerint, mivel a vitatott norma elsődleges célja a verseny védelme, 

a részben funkcionális elemekből álló megjelölés vizsgálatát alá kell rendelni annak a 

feltételnek, hogy egy esetleges ipari tulajdonjog nem eredményezhet jelentős, a saját 

megjelöléseik hírnevétől független hátrányt a versenytársak számára. Ebben a szakaszban 

tehát a főtanácsnok szerint össze kellene vetni a piac által kínált többi helyettesítő (alternatív) 

                                                             
611 KVR 37. cikkének (2) bekezdése 
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terméket, mint azt a Lego Juris az eljárásban kitartóan kérte (hasonlóan korábban a Philips-

hez). 

3. A harmadik szakaszban, miután – lemondó nyilatkozat útján vagy annak 

bizonyításával, hogy a forma nem sérti a versenyt – leküzdöttük az akadályokat, az ilyen 

jellegű hibrid forma funkcionalitásának vizsgálatára jogosult szervek a harmadik szakaszba 

léphetnek a főtanácsnok szerint, ahol a védjegy megkülönböztető képességét (a formát) 

vizsgálják. Az ítélkezési gyakorlat értelmében itt már a megjelölés által keltett együttes 

benyomásnak, a fogyasztói szempontoknak, valamint azon áruknak és szolgáltatásoknak van 

jelentőségük, amelyek vonatkozásában a lajstromozást kérik. 

A fenti elemzést a konkrét ügyre az alábbiak szerint vetítette a főtanácsnok. 

Az OHIM Fellebbezési Nagytanácsa elvégezte a Lego kocka kimerítő vizsgálatát, és 

megállapította, hogy a játék darabjának egész formája funkcionális szerepet tölt be. Erre 

tekintettel – értelmezési iránymutatása első szakaszában foglaltaknak megfelelően – a 

főtanácsnok szerint helyénvaló volt, hogy a közösségi hivatal elutasította a Lego Juris védjegy 

lajstromozása iránti kérelmét, mivel nemcsak az alapvető jellegzetességeket, hanem az egész 

kockát kizárólag a funkciójukból fakadó jellegzetességek határozták meg, mely esetben nem 

lehet az értelmezése szerinti következő szakaszba lépni („A” feltevés). 

A főtanácsnok szerint tehát, mivel az adott ügyben a kocka minden jellegzetessége –

 akár alapvetőek, akár nem – funkcionálisnak bizonyult a vizsgálat első szakaszában; ez 

esetben nem szükséges a második szakaszba lépni és nem szükséges az alternatívákkal 

foglalkozni, tekintettel arra, hogy a megadott védjegy minden esetben monopolizálná a 

formát. 

 

3.10.7.3.4. Az EU Bíróságának ítélete  

 

Az EU Bírósága ítéletében megerősítette a Törvényszék ítéletét és megállapította, 

hogy „… az áru vizsgált formája által megtestesített megoldás az, amely az érintett 

árukategória tekintetében műszakilag a legkívánatosabb megoldás. Ha az e formából álló 

térbeli megjelölés védjegyként lajstromozásra kerülne, az e védjegy jogosultja versenytársai 

számára megnehezítené az olyan formák forgalomba hozatalát, amelyek valódi alternatívát 

jelentenek, vagyis azon formáknak, amelyek nem hasonlóak, ugyanakkor funkcionális 

szempontból érdekesek a fogyasztó számára”.612 

                                                             
612 "Red Lego Brick" ügy 60. pontja 
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A Bíróság különösen kiemelte, hogy valamely forma alapvető jellemzőit a KVR 7. 

cikke (1) bekezdése e) pontja (ii) alpontjának alkalmazása céljából a lehető legobjektívebb 

módon kell meghatározni. A Bíróság hozzátette, hogy ez a meghatározás végezhető – esettől 

függően és különösen az adott eset nehézségi fokára tekintettel – az említett megjelölés 

egyszerű vizuális elemzése által, vagy épp ellenkezőleg: alapulhat részletekbe menő 

vizsgálaton, amelynek keretében tekintetbe veszik az értékelés szempontjából hasznos 

elemeket, például a közvélemény-kutatásokat és a szakértői véleményeket, vagy az 

ugyanazon áruval kapcsolatban korábban biztosított szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 

adatokat.613  

Továbbá a Bíróság megállapította, hogy: „… Egy forma jellemzőinek műszaki 

funkcionalitása többek között a korábbi szabadalmakra vonatkozó, az érintett forma 

funkcionális elemeit leíró dokumentációra tekintettel értékelhető.”614 Ezért az, hogy az érintett 

forma egy bejegyzett vagy bejelentett szabadalom tárgya vagy annak tárgyát képezte, 

elfogadható bizonyíték annak igazolására, hogy a szabadalmi bejelentésben a forma 

funkcionálisként azonosított aspektusai szükségesek a műszaki hatás eléréséhez.  

A Bíróság kifejtette, hogy egy megjelölésnek az átlagos fogyasztó általi, feltételezett 

észlelése ugyanis nem döntő tényező a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának 

(ii) alpontjában foglalt kizáró ok alkalmazása keretében, az legfeljebb az értékelés egy 

hasznos eleméül szolgálhat az illetékes hatóság számára a megjelölés alapvető jellemzőinek 

meghatározása során.615  

A Bíróság álláspontja szerint az ugyanazon műszaki hatás elérését lehetővé tévő más 

formák jelenléte a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja (ii) alpontjának alkalmazása 

szempontjából nem tekinthető olyan körülménynek, amelynek folytán a lajstromozást kizáró 

okot el kellene vetni. A Bíróság szerint az áru formájából álló megjelölés funkcionalitásának 

vizsgálata keretében mindössze azt szükséges vizsgálni, az említett megjelölés alapvető 

jellemzőinek meghatározását követően, hogy e jellemzők az érintett áru műszaki funkciójának 

felelnek-e meg. E vizsgálatnak, egészen nyilvánvaló módon, a védjegyként bejelentett 

megjelölés, nem pedig a más formákból álló megjelölések elemzésére kell irányulnia. 

Az EU Bírósága a Philips v Remington ítélet alapján tehát tételesen elutasította a Lego 

Juris-nak az alternatív formák figyelembe vételére vonatkozó álláspontját, ugyanakkor az 

alternatív formák és a verseny szabadságának tekintetében részletes indokolást. Az 

indokolásból kiderül, hogy a formának, illetve adott esetben az alternatív formáknak a 

                                                             
613 "Red Lego Brick" ügy 71. pontja 
614 "Red Lego Brick" ügy 85. pontja 
615 "Red Lego Brick" ügy 76. pontja 
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versenytársak számára való használhatatlanná válása volt az EU Bíróságának az egyik fő 

aggálya a funkcionalitás, mint kizáró ok alkalmazása során.  

Az EU Bírósága a szerint - szemben a Lego Juris állításával - az alternatív formák 

létezése önmagában nem jár azzal a következménnyel, hogy a szóban forgó forma 

védjegyként való lajstromozása nem lenne hatással az általa megtestesített műszaki megoldás 

hozzáférhetőségére a többi gazdasági szereplő számára. E tekintetben megállapította azt is az 

EU Bírósága, hogy a KVR 9. cikkének (1) bekezdésében foglalt relatív kizáró okok 

értelmében egy kizárólag funkcionális forma védjegyként történő lajstromozása lehetővé 

teheti e védjegy jogosultja számára, hogy megtiltsa a többi vállalkozás számára nem csupán 

minden azonos forma, de a hasonló formák használatát is. Jelentős számú alternatív forma 

válhatna így használhatatlanná az említett jogosult versenytársai számára. Különösen ez a 

helyzet eltérő, kizárólag funkcionális formák lajstromozásának halmozódása esetén, amely 

halmozódás teljes egészében megakadályozná, hogy más vállalkozások egyes, bizonyos 

műszaki funkcióval rendelkező árukat előállíthassanak és forgalmazhassanak.   

Az eljárásban az OHIM által nem vitatott tény volt, hogy a versenytársaknak 

ugyanazon műszaki megoldás használata érdekében nem kell olyan játékkockákat forgalomba 

hozniuk, amelyek formája és méretei minden tekintetben azonosak a Lego kockáéval. 

Ugyanakkor, az EU Bírósága rámutatott arra, hogy a funkcionális forma nem lajstromozható 

védjegyként, mivel a lajstromozás túlságosan jelentős mértékben csökkentené a versenytársak 

azon lehetőségét, hogy az ugyanezen műszaki megoldást megtestesítő formákat forgalomba 

hozhassanak. Az EU Bírósága szerint ez még inkább igaz egy, a jelen ügyhöz hasonló 

esetben, amikor az illetékes hatóság megállapította, hogy az áru vizsgált formája által 

megtestesített megoldás az, amely az érintett árukategória tekintetében műszakilag a 

legkívánatosabb megoldás. Ha az e formából álló térbeli megjelölés védjegyként 

lajstromozásra kerülne, ez e védjegy jogosultja versenytársai számára megnehezítené az olyan 

formák forgalomba hozatalát, amelyek valódi alternatívát jelentenek, vagyis azon formáknak, 

amelyek nem hasonlóak, ugyanakkor funkcionális szempontból érdekesek a fogyasztó 

számára. 

 

3.10.7.4. Nemzetközi kitekintés   
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A magyar döntések tehát oltalomban fenntartották a LEGO alapkockákat oltalmazó 

védjegyeket, ez a döntés azonban lényegében egyedülálló Európában.616  

A LEGO közösségi védjegye ügyében ellentétes döntés született, amint az a fentiekben 

rézéetesen kifejtésre került A hasonló tárgyú külföldi eljárásokból példálódzó jelleggel az 

alábbiakat emelem ki. 

Németországban a Legfelsőbb Bíróság teljesen követte az EU Bírósága által lefektetett 

elveket, és az alternatív formák ellenére törölte funkcionalitás miatt a LEGO kockát oltalmazó 

német védjegyet.617 Több Európai Uniós tagállamban, így az Egyesült Királyságban, 

Franciaországban, Görögországban, valamint a Benelux Államokban került elutasításra vagy 

törlésre a LEGO kockát oltalmazó térbeli megjelölés.618 Az Európai Unióban és 

tagállamaiban – Magyarország kivételével – a jogalkalmazók tehát úgy találták, hogy a LEGO 

a védjegyoltalommal a lejárt szabadalmak oltalmát kívánja meghosszabbítani, illetve, hogy a 

LEGO kocka lényeges elemei műszaki funkciót töltenek be, ezért a kocka védjegyoltalomban 

nem részesíthető. 619  

Deufel könyvében egyébként a LEGO kockát oltalmazó térbeli védjegyet - többek 

között a formatervezési mintaoltalmi jogalkotás befolyásolása, a tisztességtelen piaci 

magatartás elleni szabályok alapján eljárások megindítása mellett - az egyik kiemelkedő 

példának tekinti arra, hogy Lego cégcsoport hogyan próbálta a szellemi alkotások joga adta 

lehetőségeket kijátszani annak érdekében, hogy a szabadalmi oltalma lejártát követően is 

monopolizálhassa az építőjátékok piacát.  

A Mega Blocks cégcsoport más jogrendszerekben is sikerrel lépett fel a LEGO 

alapkockák ellen. Kanadában például a Legfelsőbb Bíróság 2005. november 17-i ítéletében 

megállapította, hogy a LEGO kocka, különösen annak felső kötőgombos része elsődlegesen 

funkcionális, és ezért nem részesíthető védjegyoltalomban. A kanadai bíróság szerint a 

kockák funkcionalitását szabadalmak védték, amelyet nem lehet örökre meghosszabbítani a 

védjegyoltalom útján.620 

                                                             
616A magyar LEGO döntések szubjektív, részletesen megindokolt kritikájára ld. LENDVAI András: Megjegyzések 
a magyar LEGO-döntésekhez – Harmonizációs problémák a magyar védjegyjogban I-II. rész. Az I. rész: 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, (114.) évfolyam 6. szám, 2009. december 63-80. o.; a II. rész: 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, (115.) évfolyam 1. szám, 2010. február 104-141. o. 
617 A Német legfelsőbb Bíróság I. ZB/07, 2010 GRUR 231 sz. 2009. július 16-án hozott határozata – Legostein 
618 DEUFEL, Julia: "LEGO" im Immaterialgüter- und Lauterkeitsrecht, Jenaer Wissenschaftliche 
Verlagsgesellschaft, 2011., 120. o.  
619 DEUFEL, 2011., 129-130. o.  
620 Az ügy összegzésére ld. MUSSON, Véronique: Building a strategy for shape mark protection, World 
Trademark Review, January/February 2007., 23. o. 
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 Svájcban szintén a Mega Blocks cég kérte törölni a LEGO-nak az alapkockákat 

oltalmazó térbeli védjegyeit.621 A zürichi Kereskedelmi Bíróság úgy találta, hogy a 

formavédjegy műszakilag elengedhetetlen az ilyen jellegű termékekhez, és így helyt adott a 

Mega Blocks törlési kérelmének. 2003 júliusában a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság új 

eljárásra utasította a bíróságot, és megállapította, hogy egy termékforma akkor "műszakilag 

szükséges", ha (i) nincsenek alternatív formák, vagy (ii) amennyiben nincsenek "gazdaságilag 

ésszerű" alternatív formák. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság szerint az alternatíva nem 

ésszerűen megfelelő, amennyiben az kevésbé praktikus, kevésbé szilárd, vagy drágább az 

előállítása.622 A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság a megismételt eljárás tekintetében előírta, 

hogy vizsgálni kell azt, hogy vannak-e ésszerűen megfelelő alternatívái a LEGO kockák 

formájának. A Kereskedelmi Bíróság azonban a megismételt eljárásban az alternatívákat a 

LEGO-val funkcionálisan kompatibilis kockákra szűkítette le. A további fellebbezési 

eljárásban a Legfelsőbb Bíróság ismételten hatályon kívül helyezte a döntést és kifejtette, 

hogy a zürichi Kereskedelmi Bíróság helytelenül szűkítette le a vizsgálatot a LEGO-val 

funkcionálisan kompatibilis kockákra. A svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság határozata 

tehát – hasonlóan a magyar bíróságok által elfogadott állásponthoz – szükségesnek tartotta 

vizsgálni az alternatív formákat. A megismételt eljárásban a zürichi Kereskedelmi Bíróság 

határozatát623 a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta.624 A jogerős döntés szerint a 

Lego ugyan be tudott legalább 50 alternatív formát mutatni, azonban azok előállítási költsége 

az eredeti LEGO kockák előállítási költségeihez képest 1,3% - 4,9%-kal magasabb. Mind a 

zürichi Kereskedelmi Bíróság, mind a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság úgy találta, hogy a 

magasabb előállítási költségek miatt az alternatív formák nem gazdaságilag ésszerű alternatív 

formák. A bíróságok indokolása szerint már minimálisan nagyobb előállítási költségek is 

versenyhátrányt jelentenek a versenytársaknak, márpedig az alternatív formák csak akkor 

fogadhatóak el, ha a versenytársak nem szenvednek hátrányt. Következésképpen, a svájci 

bíróságok törölték a LEGO védjegyét funkcionalitás miatt.  

 

                                                             

621 Az ügy összegzésére ld. MUSSON, 2007., 23. o.; valamint ROHN, Patrick – Dr. GLARNER, Andreas, LL. M.: 
Another brick in the wall against trade mark protection of Lego brick shape, IP Newsletter Thouvenin 
Rechtsanwälte, 2012. november 26., forrás (megtekintés ideje: 2016. január 1.) 
http://www.networkedlaw.com/files/7414/0001/2127/thouvenin_ip_nov_12.pdf  
GASSER, Christoph: The Swiss Approach to Examining the Technical Necessity of Three-
Dimensional Trademarks, INTA Bulletin, 1 March 2013, vol. 68. no 5., forrás (megtekintés ideje: 2016. január 
9.): 
http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheSwissApproachtoExaminingtheTechnicalNecessityofThreeDimensi
onalTrademarks.aspx 
622 A svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság ATF 129 III 514. sz. ügyben 2003. július 2-án hozott döntése  
623 A zürichi Kereskedelmi Bíróság HG030309. sz. ügyben 2011. november 23-án hozott döntése. 
624 A svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság Lego System A/S vs Mega Brands Inc., 4A_20/2012. sz. döntése 
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3.10.8. A funkcionalitás a formatervezési mintaoltalmi jogban 

 

3.10.8.1. Alapvetés 

 

A formatervezési mintákról szóló irányelv625 7. cikk (1) bekezdése az Irányelv 3. cikk 

(1) (e) (ii) pontjában foglalt kizáró okhoz hasonló abszolút kizáró okot fogalmaz meg, amikor 

úgy rendelkezik, hogy  

 

"Nem részesülhet mintaoltalomban a külső jellegzetesség, amely kizárólag a termék 

műszaki rendeltetésének következménye." 626 

 

A fenti kizáró oknak szintén a szabadalmi oltalomtól való elhatárolás képezi célját, 

annak érdekében, hogy a mintaoltalmi jogot ne lehessen arra felhasználni, hogy kizárólagos 

jogot szerezzen egy gazdasági szereplő műszaki megoldásokra anélkül, hogy a szigorú 

szabadalmi oltalmi feltételeknek megfelelne. A KMR preambuluma szerint ugyanis: "A 

műszaki haladás nem akadályozható olyan külső jellegzetességek formatervezésiminta-

oltalomban való részesítésével, amelyek kizárólag a termék műszaki rendeltetésének 

következményei. Elfogadott, hogy ez a formatervezési minta esztétikai minőségének 

követelményét nem vonja maga után. Hasonlóképpen, a különböző gyártmányú termékek 

együtt történő működtetése nem akadályozható az oltalomnak a szerkezetileg 

összekapcsolható elemek formatervezési mintájára való kiterjesztésével. Ennélfogva azok a 

külső jellegzetességek, amelyek ezen okok miatt nem részesülhetnek oltalomban, nem 

vehetők figyelembe annak megítélésekor, hogy a minta egyéb külső jellegzetességei kielé- 

gítik-e az oltalmazhatóság feltételeit."627  

A kizáró ok indíttatása tehát hasonló, mint a védjegyjogi funkcionalitás esetében. 

Felmerül a kérdés, hogy a védjegyjogban, illetve a formatervezési mintaoltalmi jogban 

a két hasonló kizáró ok tartalmilag ugyanazt jelenti-e, vagy pedig sem. A továbbiakban 

elsősorban erre a kérdésre próbálom a választ megtalálni.   

Fontos egyfelől rögzíteni, hogy a formatervezési minták kapcsán a jogalkotó külső 

jellegzetességről beszél, míg a védjegyek esetén a formáról, mint egészről. Másfelől, a 

                                                             
625 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 13-ai 98/71/EK irányelve a formatervezési minták 
oltalmáról 
626 Ezen rendelkezéssel lényegileg azonos szabályozást tartalmaz a KMR 8. cikk (1) bekezdése, valamint a Fmtv. 
6. § (1) bekezdése.  
627 KMR Preambulum (10) 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



216 
 

formatervezési minták kapcsán használt, "a termék műszaki rendeltetésének következménye" 

precízebb, mint a védjegyjogban használt "a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges". 

A joggyakorlat szerint mint minden kivételt, ezt is szűkítően kell értelmezni.628 

 

3.10.8.2. A főtanácsnoki vélemény a Philips v Remington ügyben 

 

A kérdésre keresendő válasz tekintetében elsőként érdemes felidézni a főtanácsnoki 

véleményt a Philips v Remington ügy kapcsán.629  

A főtanácsnok véleményének kiinduló pontja az volt, hogy a formatervezési mintáról 

szóló irányelv megfogalmazása valamelyest eltérően rendezi a kizáró ok fogalmát, mint 

ahogy azt a védjegyről szóló Irányelv teszi, és álláspontja szerint ez az eltérés nem teljesen a 

szeszélyesség eredménye. Míg az előbbi ugyanis nem ismer el külső sajátosságokat, 

tulajdonságokat, melyeket kizárólag annak műszaki funkciója diktál, az utóbbi kizár a 

védelemből minden olyan megjelölést, amelyek mindössze a termékek alakjából állnak, és 

amelyek szükségesek a technikai eredmény megvalósulásához. Más szóval, a formatervezési 

minták kontextusában a funkcionalitásnak magasabb szinten kell érvényesülnie, illetve 

nagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy a kizáró ok alkalmazásra kerülhessen: egy 

tulajdonságnak nem csak szükségesnek, hanem lényeginek kell lennie egy adott technikai 

eredmény eléréséhez: ha a forma, a külalak a funkciót követi (form follows function). Ez azt 

jelenti a főtanácsnok szerint, hogy egy funkcionális formatervezési-minta jogosult lehet a 

védelemre abban az esetben is, ha arról bebizonyítható, hogy ugyanaz a műszaki funkció 

elérhető egy másik, eltérő forma használata mellett. Más szóval, míg a védjegyjogi 

funkcionalitás tekintetében nem releváns az alternatív formák létezése, addig Colomer 

főtanácsnok szerint a formatervezési minta nem tekinthető funkcionálisnak, amennyiben 

igazolható, hogy ugyanazon műszaki funkció más (alternatív) formával is elérhető.630  

Továbbá, a főtanácsnok arról is értekezett, hogy a két típusú iparjogvédelmi jog célja 

is más. Egyrészt, a védjegy a termék eredetének identitását hivatott megvédeni, s így 

közvetetten a termék által vonzott goodwill-t, míg a formatervezési minta (hasonlóan a 

szabadalomhoz), a termékeket önmaguk jogán, mint gazdasági tényezőket védi: 

formatervezési minta esetén azok lényegi értékét, vagy – mint a szabadalmak esetén – azok 

technikai teljesítményekből származó értékét. Ebben az értelemben teljesen logikus, hogy a 

                                                             
628 Ld. pl. a svéd bíróság T 3469-09 JOST-Werke GmbH v VBH group AB ügyben 2010. június 8-án hozott 
döntését. 
629 Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok a C-299/99. sz. Philips v. Remington ügyben 2001. január 23-án adott 
indítványa, 32-38. pontjai 
630 Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok a C-299/99. sz. Philips v. Remington ügyben 2001. január 23-án adott 
indítványa, 34. pontja 
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jogalkotó kevésbé foglalkozik a formatervezési-minta és a szabadalom szigorú 

elhatárolásával, mint amennyire teszi azt a szabadalom és a védjegy elhatárolása esetén. Mi 

több, ezáltal egyszerűbb azon formatervezési-minták védelme, amelyek egyesítik a 

funkcionális és esztétikai jellemzőket.  

Harmadrészt, míg a védjegyek védelme korlátlan időre szól, a formatervezési-

mintákhoz fűződő jogok (mint a szabadalmi oltalom is) időben korlátosak. Ezen nézőpontból 

is indokolt szigorúbb tesztet alkalmazni a főtanácsnok szerint a funkcionális vagy díszítő 

formák védjegyoltalomból való kizárására, mint a formatervezési minták és a szabadalmak 

esetében. 

 

 

 

 

 

3.10.8.3. A joggyakorlat irányai 

 

A közösségi joggyakorlatban az EU Bírósága még nem foglalt állást a funkcionalitás 

alkalmazásáról a formatervezési minták esetében, így egységes európai joggyakorlatról nem 

beszélhetünk.  

Ugyanakkor, a közelmúltban a német Oberlandesgerichts Düsseldorf két kérdést 

terjesztett elő az EU Bíróságához előzetes döntéshozatalra, amelyekre a válaszok 

remélhetőleg a funkcionalitással kapcsolatos jogalkalmazási kérdések tekintetében 

eligazításul szolgálnak majd. A két kérdés az alábbiak szerint szól: 

 "1) A közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK 

tanácsi rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében vett – oltalmat kizáró – műszaki 

meghatározottságról van-e szó akkor is, ha a formai hatás a terméktervezés vonatkozásában 

nem bír jelentőséggel, és helyette a (műszaki) rendeltetés a formatervezést meghatározó 

egyetlen tényező? 

2) Ha a Bíróság igenlő választ ad az első kérdésre: 

Mely szempont alapján kell megítélni azt, hogy a termék egyes külső 

jellegzetességeinek megválasztása egyedül a termék rendeltetésének megfontolásából ered-e? 

Egy „objektív megfigyelő” irányadó-e, és ha igen, hogyan határozható meg ez?"631 

                                                             
631 Az Oberlandesgerichts Düsseldorf (Németország) által 2016. július 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem – DOCERAM GmbH kontra CeramTec GmbH (C-395/16. sz. ügy) 
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Az európai joggyakorlatban eddig három különféle teszt került alkalmazásra az 

alábbiak szerint.632 

1. Az alternatív formák vizsgálata, amely a fent idézett főtanácsnoki véleményben is 

megjelent, és amelynek alkalmazása esetén lényegileg elhanyagolható számú minta kerülne az 

oltalomból kizárásra, tekintettel arra, hogy szinte mindig van legalább egy másik forma a 

műszaki hatás elérésére. Ezt a vizsgálati módszert követték a német, a francia, svéd, angol és 

spanyol bíróságok, valamint az OHIM Törlési Osztály korai gyakorlata. Az OHIM 

Fellebbezési Tanács gyakorlata ezt a tesztet elvetette,633 és alapvetően a védjegyjogi 

funkcionalitás tesztet alkalmazta. Indokolásául elsősorban az szolgált, hogy ezen teszt 

alkalmazása esetén a kizáró ok csak nagyon kivételes esetben lenne alkalmazható. Nézetem 

szerint ez önmagában nem meggyőző érv. Továbbá, a Fellebbezési Tanács azon aggályának 

adott hangot, hogy adott esetben két vagy több alternatív formát is lajstromoztathatna a 

bejelentő, így monopolizálva a műszaki funkciót. Ugyanez az aggály jelent meg a 

védjegyjogban a "Red Lego Brick" ügyben, annak kapcsán kifejtem, hogy ezt sem tartom 

alapos aggálynak.   

2. Az esztétikai megfontolások hiánya, amelynek keretében az a kérdés, hogy az adott 

jellemző kialakítása esetén a szerzőnek a műszaki funkción túl volt-e egyéb funkció a fejében. 

Amennyiben a jellemző nem ér el egyéb funkciót, úgy a kizáró okot alkalmazni kell. Ezt a 

tesztet követte az OHIM Fellebbezési Tanács és holland bíróságok gyakorlata. A 

joggyakorlatból egy betakarító kombájn esetét lehet felidézni, amelyben megállapításra került, 

hogy egy mezőgazdasági gépnél senkit nem érdekel, hogy jól vagy rosszul néz ki, mindössze 

az számít, hogy a funkcióját megfelelően betölti. Megállapításra került az is, hogy a minta 

minden lényeges jellemzője a legjobb műszaki teljesítmény elérése érdekében került 

kialakításra, így ezen jellemzőket kizárólag a termék műszaki funkciója diktálja.634 

3. Az OHIM Megsemmisítési Osztály által kialakított gyakorlat szerint ameddig a szerzőnek 

van valamennyi szabadsága az adott jellemző kialakítása során, addig a minta nem 

funkcionális.635  

Továbbá, tekintettel arra, hogy ritkák azok az esetek, amelyeknél egy mintát teljes 

egészében meg kell semmisíteni, az esetek nagy többségében a funkcionalitás oly módon 

kerül értékelésre, hogy a kizárólag a műszaki funkció által diktált termék jellemzőket 
                                                             
632 A háromféle megközelítést leírja: STONE, David: European Union Design Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2012., 65-66. o.   
633 Az OHIM Fellebbezési Tanács R 690/2007/3. sz. a Lindner Recyclingtech GmbH v Franssons Verkstäder AB 
ügyben 2009. október 22-én hozott határozata 30. pont 
634 Az OHIM Megsemmisítési Osztály ICD 7081 sz., Firma Weremczuk Spólka Jawna v Marzena Karizmarek 
Agrotop-Koczmarek ügyben 2011. március 3-án hozott határozatának 13. pontja 
635 Az OHIM Megsemmisítési Osztály ICD 8225 számú, Asstech Assembly Technology GmbH & Co KG v 
Thomas Nagel ügyben 2011. szeptember 7-én hozott határozata.  
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figyelmen kívül hagyják az egyéni jelleg megítélése során, a tájékozott használó ugyanis az 

összbenyomás megítélése során kisebb súlyt ad a műszaki aspektusoknak, mint az esztétikai, 

illetve önkényes jellemzőknek.636 Amint azt a Törvényszék egy adott esetben kifejtette: a 

formatervezési minta kitalálásakor kibontakozó alkotói szabadság fokát többek között a 

terméknek vagy a termék egyik elemének műszaki funkciója által megszabott jellemzőkhöz 

kapcsolódó követelmények, sőt a termékre vonatkozó jogszabályi előírások határozzák 

meg.637 

 Az európai formatervezési mintaoltalmi rendszer jogi felülvizsgálatáról szóló 

tanulmány638 részletesen elemzi a kialakult joggyakorlatot és négy lehetséges opciót vázol fel 

annak egyértelműsítésére és rögzítésére. Következtetésként egyértelmű jogalkotói 

iránymutatást javasol akár az irányadó irányelvi és rendeleti szabályban, akár az értelmezést 

szolgáló preambulumban, azzal, hogy a vizsgálati módszerek közül a szerzői szabadságra 

fektetné a hangsúlyt, kiegészítve az alternatív formák vizsgálatával.639 

 

3.10.8.4. A jelenlegi EUIPO gyakorlat  

 

Az EUIPO Fellebbezési Tanácsa joggyakorlatában a kérdéses rendelkezés értelmezése 

úgy fogalmazható meg, hogy nem részesülhetnek oltalomban egy termék megjelenésének 

azon jellegzetességei, amelyek kizárólag a termék rendeltetésének betöltését szolgálják, 

szemben azokkal a jellegzetességekkel, amelyeket legalábbis bizonyos mértékig a termék 

külső megjelenésének javítása céljából választottak.640   

Továbbá, amennyiben a mintának egy adott jellemzője a fenti kizáró ok alá esik, úgy 

az nem jelenti még a minta érvénytelenségét. A formatervezési minta egészét csak akkor kell 

megsemmisíteni, ha az adott termék megjelenésének valamennyi alapvető jellegzetességét 

annak műszaki rendeltetése határozta meg.641   

                                                             
636 A Törvényszék T-153/08. sz. Shenzen Taiden Industrial co Limited v OHIM - Bosch Security Systems ügyben 
2010. június 22-én hozott határozata, 34-35. pontok. Az adott ügyben ugyanakkor ezen feltételt nem látta 
bizonyítottnak a Törvényszék.  
637 A Törvényszék T-9/07. sz. Pepsi Co, Inc. v Grupo Promer Mon Graphic, SA ügyben 2011. október 20-án 
hozott határozatának a 67. pontja 
638 Legal review on industrial design protection in Europe Under the contract with the Directorate General 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (MARKT2014/083/D), 2016. április 15. (Formatervezési 
Minta Tanulmány, Forrás (megtekintés ideje: 2017. február 26.): 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8845 
639 Formatervezési Minta Tanulmány 92. oldal 
640 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 690/2007-3. sz. Lindner Recyclingtech v. Franssons Verkstäder ügyben 
2009. október 22-én hozott döntése, 35. pont 
641 A Fellebbezési Tanácsnak az R 211/2008–3. sz. „Fluid distribution equipment”- ügyben 2010. április 29-én 
hozott határozata 36. pontja. Megjegyzendő egyébként, hogy az adott esetben a törölni kért formatervezési minta 
szinte teljesen megegyezett egy korábbi szabadalmi leírásban szereplő ábrával ugyanazon jellegű termékek 
tekintetében.  
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A vizsgálat során fontos szempont, hogy a funkcionalitást objektíven kell értékelni, 

nem pedig a műszaki ügyekben esetleg kevésbé járatos, tájékozott használó benyomása 

alapján. Egy formatervezési minta jellegzetességei műszaki rendeltetésének értékelése többek 

között az adott forma funkcionális elemeit bemutató szabadalommal kapcsolatos 

dokumentumok alapján is elvégezhető. Az esettől függően, és különös tekintettel annak 

nehézségi fokára, a Megsemmisítési Osztály szakértőt bízhat meg.642 A Törvényszék 

álláspontja szerint a tájékozott használó nem feltétlenül tud különbséget tenni egy forma 

műszakilag meghatározott és önkényes elemei között, így a tájékozott használónak van 

jártassága a mintával érintett termékek tekintetében, de anélkül, hogy tudná, hogy melyek a 

mintának a funkció által meghatározott jellemzői.643 A jogirodalom szerint is a műszaki 

funkció megítélésében (szemben az egyéni jelleg megítélésével) nem a tájékozott használó 

zsinórmértéke az irányadó.644A közösségi joggyakorlatban tehát a funkcionalitás megítélése 

alapvetően legalábbis műszaki ügyekben járatos személy közreműködését igényli, azonban 

szakértői kérdés is lehet.  

A KMR 8. cikkének (1) bekezdése nem írja elő, hogy egy termék műszaki rendeltetése 

csak egy adott jellegzetesség által legyen elérhető. A kizáró okot akkor kell alkalmazni, ha a 

termék műszaki rendeltetésének biztosítása volt az egyetlen releváns tényező, amelyet az 

adott jellegzetesség kiválasztásánál figyelembe vettek.645 A CDR 8. cikke (1) bekezdésének 

vizsgálatakor a közösségi formatervezési mintát kell elemezni, nem pedig más formákból álló 

formatervezési mintákat.646  

Úgy tűnik tehát, hogy az OHIM Formatervezési Minta Iránymutatás a védjegyekhez 

hasonlóan az alternatív formák vizsgálatát a formatervezési mintáknál sem tartja 

megengedhetőnek (szemben egyébként a főtanácsnoknak a Philips v. Remington ügyben 

kifejtett álláspontjával). Ugyanakkor, a 2015-ös évben a Fellebbezési Tanács két olyan 

határozatot is hozott, amelyben az alternatív formákra is tekintettel hozta meg döntését a 

funkcionalitás alkalmazása körében. Az első döntésben a Fellebbezési Tanács arra 

hivatkozott, hogy más formák, más paraméterekkel (hosszúság, arányok) ugyanazt a műszaki 

                                                             
642 OHIM Formatervezési Minta Iránymutatás 26. o. forrás (a megtekintés időpontja: 2016. január 2.) 
https://oami.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP/exami
nation_of_design_invalidity_applications_hu.pdf 
643 A Törvényszék T-11/08. sz. Kwang Yang Motor Co., Ltd v. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha ügyben 
2011. szeptember 9-én hozott ítéletének 26-27. pontjai 
644 STONE, 2012., 71-72. o.  
645 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 690/2007-3. sz. Lindner Recyclingtech v. Franssons Verkstäder ügyben 
2009. október 22-én hozott döntése („chaff cutters” ügy), 31-32. pontok 
646 OHIM Formatervezési Minta Iránymutatás 26. o. 
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célt szolgálhatják.647 A másik döntésében a Fellebbezési Tanács arra utalt, hogy a kérdéses 

terméknek a kérdéses minta szerinti formája a leggyakoribb, de az alternatív formák is 

ésszerűek, más formában, más arányokkal, és erre is alapítva a minta funkcionalitásának a 

hiányát állapította meg.648   

 

 

 

3.10.8.5. Következtetések 

 

A jogszabályok eltérő megfogalmazása ellenére úgy tűnik, hogy a funkcionalitás 

keretében a formatervezési minták esetén hasonló szempontok a relevánsak és a 

vizsgálandóak, mint a védjegyeknél.649 

A gyakorlatban azonban vannak különbségek: míg pl. a formatervezési mintáknál a 

gyakorlat adott esetben elfogadja az alternatív formákra való hivatkozásokat, addig a 

védjegyeknél ezt a Philips v. Remington és a "Red Lego Brick" ügyek tételesen kizárják.  

A védjegyjogi és a formatervezési mintaoltalmi gyakorlat összemosódásával 

kapcsolatosan az alábbi meglátásaim vannak.  

A főtanácsnok a Philips v. Remington ügyben adott véleményében kifejtette, hogy 

más kellene, hogy legyen a mérce, és mások kellenének, hogy legyenek a vizsgálandó 

szempontok a védjegyeknél és a formatervezési mintáknál. Adott esetben a formatervezési 

minták esetén kisebbek versenyaggályok: kevésbé fontos az elhatárolás a szabadalmakkal, 

továbbá – a védjegyekkel ellentétben – a formatervezési mintáknál időben nem is korlátlan 

oltalom. Hozzátehetjük, hogy amennyiben egy formatervezési minta egy szabadalmi leírásból 

megismerhető, úgy abban az esetben a minta törlése nemcsak a funkcionalitás, hanem az adott 

esetben az újdonság és/vagy egyéni jelleg hiánya miatt is kérhető, így a funkcionalitásnak 

kisebb elméleti szerepe van, mint a védjegyjogban.   

Mindazonáltal, a kizáró oknak ugyanaz a célja mindkét jogterületen: a szabadalmi 

jogoktól való elhatárolás, és annak megakadályozása, hogy egy tisztán műszaki megoldást 

más iparjogvédelmi jog alatt meghosszabbítson a jogosult. Egyetértek tehát, hogy mind a 

formatervezési mintaoltalmi jogban, mind a védjegyjogban a funkcionalitás célja annak 

                                                             
647Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 2162/2014-3. sz. Velekey Szerelvénygyártó Kft. v Rotovill Kft. ügyben 
2015. december 8-án hozott határozatának 26. pontja 
648Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 998/2013-3 számú, Austrotherm GmbH v Termo Organika Sp. z.o.o. 
ügyben 2015. február 12-én hozott határozatának 49. pontja.  
649 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 2466/2011-3. sz., CHEMRING COUNTERMEASURES LIMITED v 
Wallop Defence Systems Limited ügyben 2013. június 10-én hozott döntése 15. pont – hivatkozás a Philips v 
Remington előzetes döntésre 
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elkerülése, hogy egy technikai megoldás monopolizálására próbálják meg (az időben 

korlátlan) védjegyjogot, vagy (az időben korlátozott) formatervezési mintaoltalmi jogot 

felhasználni, még abban az esetben is, ha a technikai megoldás egyébként szabadalmi 

oltalomban nem részesíthető.650 

Továbbá, a funkcionalitást mind a védjegyjog, mint a formatervezési mintaoltalmi jog 

kifejezetten a "kizárólag" szóval teszi hangsúlyossá: tehát az oltalom akkor nem adható meg, 

ha a forma, illetve a jellemző kizárólag a műszaki hatás eléréséhez szükséges vagy az 

kizárólag a műszaki rendeltetésű. A védjegyeknél is a kizáró ok akkor alkalmazandó, ha 

valamennyi lényeges jellemző funkcionális. Más szóval: egy forma vagy funkcionális vagy 

nem.  

Végül, emlékeztetni kell arra, hogy mindkét iparjogvédelmi jog esetében az 

oltalomképességnek egyéb feltételei vannak, formatervezési mintáknál különösen az újdonság 

és az egyéni jelleg, védjegyeknél különösen a megkülönböztető képesség. A funkcionalitás 

hiánya tehát még nem jelenti az oltalom megadását.    

A fentiek alapján, bár lehet, hogy a versenyaggályok kisebbek formatervezési 

mintáknál, mint védjegyeknél, nézetem szerint ugyanazon vagy lényegileg azonos 

szempontok alkalmazandóak a funkcionalitás értékelése keretében mind a védjegyjog, mind a 

formatervezési mintaoltalmi jog területén. Következésképpen, a formatervezési mintaoltalmi 

jogban a funkcionalitással kapcsolatosan alkalmazott szempontok nézetem szerint relevánsak 

és alkalmazandóak lehetnének a védjegyjogi funkcionalitással kapcsolatban is, különösen az 

alábbiak: 

- az alternatív formák vizsgálata (amelyet mintáknál Colomer főtanácsnok is 

alkalmazandónak vélt, és amely a Fellebbezési Tanács friss döntéseiben is felmerülnek); 

- a funkcionalitás megítélésének szakértői jellege 

- a kizáró okot akkor kell alkalmazni, ha a termék műszaki rendeltetésének biztosítása volt az 

egyetlen releváns tényező, amelyet az adott jellegzetesség kiválasztásánál figyelembe vettek. 

    

3.10.9. Összegzés és következtetések 

 

A funkcionalitás mint jogalap mind a magyar, mind a közösségi LEGO védjegy törlési 

eljárásnak alapját képezte, és ez volt a magyar ügynek a legfontosabb jogalapja. Az Európai 

Unió védjegyjogában a mai napig ez a legkiemelkedőbb eset a funkcionalitás tekintetében.  

Indokolt tehát a két ügy összehasonlítása és indokolt továbbá a bíróságok 

                                                             
650 ZOMBORI, 2006., 49. o.  
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álláspontjainak értékelése, mind a konkrét védjegy, mind pedig általánosságban a 

funkcionalitás alkalmazása tekintetében.  

Továbbá, a LEGO eset hangsúlyosan mutatott rá a funkcionalitással kapcsolatos 

valamennyi releváns kérdésre, problémára, így a funkcionalitással kapcsolatos általános 

értékelést és összegzését a LEGO ügy tükrében látom indokoltnak.   

 

3.10.9.1. A szabadalmi iratok jelentősége  

 

Nem volt vitás, és valamennyi bíróság egyetértett az EU-ban elsőként a Philips v 

Remington döntésben megfogalmazott jogpolitikai céllal. Valóban elkerülendő ugyanis, hogy 

egy műszaki megoldásra időben korlátolt ideig fennálló kizárólagos jogot bárki is a 

védjegyoltalom leple alatt korlátlan időtartamú kizárólagos joggá tehessen. Ezzel a 

jogpolitikai céllal magam is természetesen egyetértek.  

Ebből az következik, hogy indokolt az, hogy amennyiben egy védjegyoltalom tárgyát 

képező forma kapcsán korábbi szabadalmak álltak fenn, úgy alapos vizsgálatra kerüljön sor a 

szabadalom és a védjegy összevetésével. Mind a magyar, mind a közösségi jogalkalmazó 

hivatkozott a párhuzamos oltalom elvére, tehát arra, hogy önmagában nem kizárt, hogy egy 

forma szabadalmi és védjegyoltalomban is részesüljön. Azonban a funkcionalitás, mint kizáró 

ok éppen azt szolgálja, hogy amennyiben a védjegy magát a műszaki megoldást helyezi 

oltalom alá, úgy abban az esetben a védjegyoltalmat meg kell tagadni, illetve törölni kell. A 

szabadalmi iratok tehát relevánsak, e tekintetben is egyetértettek a magyar, az uniós, de még 

további nemzeti jogalkalmazók is, és ezzel is a magam részéről egyetértek.  

Míg tehát az elvi kiindulópont azonos volt a közösségi és a magyar jogalkalmazók 

esetében, az eredmény ellentétes lett.  

A magyar Fővárosi Bíróság elvégezte a szabadalmi igénypont és a védjegy 

jellemzőinek összevetését, és megállapította, hogy az igénypontban foglalt műszaki funkció 

többféle különböző formai kialakítással megvalósítható. Más szóval, a LEGO által 

védjegyoltalom alá helyezett forma álláspontja szerint nem az egyetlen forma, amivel az 

igénypontban foglalt műszaki funkció megvalósítható, arra is tekintettel, hogy a LEGO-nak 

nem eljárási szabadalma volt. Az igényponti jellemzőkből nem következik automatikusan a 

védjegyoltalom alá helyezett forma, tehát nem mondható el, hogy a forma a funkciót követi.  

Ezzel szemben az OHIM inkább a szabadalmi leírásra, és a leírásban szereplő képre 

koncentrált. Tény, hogy a szabadalmi leírásban szerepel olyan kép, amely a védjegyoltalom 

tárgyához nagymértékben hasonlít. A magyar jogirodalomban Lendvai érvelése szerint az 

igényponton kívül bemutatott egyéb műszaki jellemzők ugyanúgy nem részesülhetnek 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



224 
 

védjegyoltalomban, mint az oltalomképes műszaki megoldások, hiszen a védjegyszabályozás 

logikája szempontjából lényegtelen, hogy egy már lejárt szabadalommal védett műszaki 

megoldást vagy egy szabadalmi szempontból oltalomképtelen műszaki megoldást kívánnak 

védjegyoltalom alá helyezni, hiszen a védjegyoltalom mindkét esetben visszaélésszerűen 

monopolizálna egy műszaki megoldást. Ugyanakkor, a leírás, illetve a képek alapvetően csak 

lehetséges megvalósítási módokat írnak le, nem korlátozzák az igénypontot.651 Továbbá, az 

igénypontban egyértelműen, a leírással összhangban kell meghatározni az igényelt szabadalmi 

oltalom terjedelmét,652 tehát az igénypont és a leírás között összhangnak kell lennie. Végül, az 

némileg túlzónak tűnik, hogy az OHIM annak tulajdonított jelentőséget, hogy maga a leírás a 

képpel ábrázolt formát az optimális formának írja le. Meglátásom szerint a szabadalmi 

bejelentő megfogalmazása nem feltétlenül kellene, hogy kösse egy másik eljárásban a 

hatóságot, továbbá nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szabadalmak több évtizeddel 

korábbi szabadalmak.  

Végül, de nem utolsó sorban fontos felidézni, hogy a LEGO szabadalmak általában az 

összeépíthetőséget, mint műszaki megoldást védték, szemben a védjegyekkel, amelyek a 

kocka egyedi külső kialakítását. A szabadalmi és a védjegyoltalom tárgya tehát alapvetően 

nem volt azonos, mint ahogy általában elválasztható a szabadalom (műszaki megoldás, 

megformált műszaki ötlet) és a védjegy (formáknál egyedi, konkrét áruformák, külső 

kialakítások) oltalmi tárgya. A jelen esetben álláspontom szerint helyesen érvelt azzal a 

LEGO, hogy a szabadalom lejártával bárki gyárthat összeépíthető építőjátékot, és ezen 

műszaki megoldást a védjegyoltalom sem hosszabbítja meg, hiszen a védjegy oltalma egy 

konkrét és egyedi formára terjed ki, összeépíthető építőkockát (ami a szabadalom műszaki 

megoldását használja) azonban számos egyéb külső kialakítással lehet előállítani, 

forgalmazni. Következésképpen, általános jelleggel elmondható nézetem szerint, hogy 

automatikusan a szabadalmi iratok nem minősülnek bizonyítéknak a funkcionalitásra, hanem 

a szabadalmi iratok - különösen az igénypontok - és a védjegyforma alapos egybevetésére és 

vizsgálatára van szükség, és az oltalom csak abban a - nézetem szerint igen kivételes esetben - 

tagadható meg, ha a forma teljesen és kizárólagosan következik a szabadalomból.   

Összességében tehát, különös tekintettel arra, hogy a szabadalomnak a terjedelmét és 

lelkét alapvetően az igénypont és nem a leírás határozza meg, így bár az igénypontot a leírás 

alapján kell értelmezni, meggyőzőbbnek tűnik számomra a magyar jogalkalmazó álláspontja: 

a védjegy által oltalom alá helyezett forma csak egy lehetséges kialakítása a szabadalomban 

foglalt műszaki megoldásnak, vagy más szóval, a szabadalomban foglalt műszaki megoldás és 

                                                             
651 LENDVAI, 2010., 136. o.  
652 A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 60. § (3) bekezdés. 
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a védjegy közé nem tehető egyenlőségjel. Más szóval, a védjegyoltalom alá helyezett forma 

nem következik feltétlenül és közvetlenül a szabadalomból.  

Végül, a fentiektől függetlenül álláspontom szerint a szabadalmi iratok helyesen nem 

minősülhetnek egyetlen vizsgálandó szempontnak a funkcionalitás tekintetében. Ez a 

szempont átvezet két következő kérdéshez, jelesül az alternatív formák vizsgálatához, 

valamint a bizonyítás módszertanához.   

 

3.10.9.2. A bizonyítás módszertana 

 

Egyetértek azzal az EU Bírósága által rögzített gondolattal, hogy a funkcionalitás 

vizsgálata során szükség esetén szakvélemények beszerzése indokolt, valamint, hogy a 

szabadalmi iratokon túl közvélemény-kutatások, és egyéb bizonyítékok is relevánsak 

lehetnek. A közösségi védjegy ügyében az OHIM Törlési Osztálya a bizonyítékok átfogó 

mérlegelésével jutott arra a következtetésre, hogy a védjegyoltalom alá helyezett építőkocka 

minden lényeges eleme a műszaki funkció megvalósítása érdekében szükséges, és a magyar 

ügyben is hasonló bizonyítékokat értékeltek a jogalkalmazók.  

Az eddigi joggyakorlatban nincsen arra egyértelmű és teljesen következetes válasz 

arra a kérdésre, hogy a funkcionalitást kinek a szemével, és milyen műszaki tudás birtokában 

kell vizsgálni.  

A védjegyjogban alapvetően az átlagfogyasztó mércéje irányadó, mind az abszolút 

kizáró okok, de főleg a relatív kizáró okok (elsősorban a megkülönböztető képesség, valamint 

az összetéveszthetőség) megítélése tekintetében. A magyar jogban erre tekintettel, valamint az 

átlagfogyasztói szubjektivitás ellensúlyozása érdekében kerül érvényesítésre a 

társasbíráskodás elve és jár el háromtagú tanács.653 A magyar jogban egyértelmű, hogy 

alapvetően a kizáró okok - különösen az összetéveszthetőség - megítélése nem szakértői, 

hanem hatósági, illetve bírói mérlegelési kérdés.654 A megkülönböztető képesség szintén az 

                                                             
653 FALUDI GÁBOR – LUKÁCSI PÉTER (szerk.): A védjegytörvény magyarázata, HVGOrac, Budapest, 2014. 
(FALUDI – LUKÁCSI, 2014.), 476. o.  
654 A magyar gyakorlatban a megjelölések összetéveszthetőségének megítélése során az összehasonlítást az 
átlagfogyasztó szempontjából szükséges elvégezni, ami nem igényel olyan szakértelmet, amellyel a bíróság ne 
rendelkezne. A bíróság a kifogásolt megjelölésnek az átlagos fogyasztóra gyakorolt hatásáról, a védjeggyel való 
összetéveszthetőségéről – külön bizonyítás nélkül – köztudomás alapján [Pp. 163. § (3) bekezdés], az általános 
élettapasztalat ismeretében megalapozottan következtethet (LB Pfv.IV.20.688/2007.). A Pp. 177. § (1) bek. 
szerint szakértői vélemény beszerzése akkor szükséges, ha a perben jelentős tény vagy egyéb körülmény 
megállapításához vagy megítéléséhez olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem 
rendelkezik. A bíróság azonban az általános élettapasztalat és az átlagos vásárlói szokások ismeretében alkalmas 
arra, hogy a felperes perbeli védjegyének és az alperes termékén alkalmazott megjelölésnek összehasonlító 
vizsgálatát elvégezze; az összetéveszthetőség kérdésében megalapozott álláspontot foglaljon el. Ehhez 
különleges szakértelem nem szükséges (BH2001. 166., EBH2011. 2409.) 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



226 
 

átlagfogyasztó szemszögéből vizsgálandó.655 

Az EU Bírósága szerint a funkcionalitás vizsgálata tekintetében nem az átlagfogyasztó 

észlelése és felfogása a döntő, szemben az egyéb, nem forma-specifikus abszolút kizáró 

okokkal (pl. megkülönböztető képesség hiánya, leíró jelleg). Az EU Bírósága szerint 

ugyanakkor az átlagfogyasztó felfogása legfeljebb a lényeges jellemzők azonosítása során 

lehet irányadó. Az EU Bírósága tehát egy köztes megoldást választott. Egyes szerzők az EU 

Bíróságának éppen az átlagfogyasztóknak a funkcionalitás értékelése során betöltött 

szerepével kapcsolatos határozatlanságát róják fel a "Red Lego Brick" ügy kapcsán.656  

E helyütt fontosnak tartom felidézni, hogy a magyar LEGO ügyben a szabadalmi 

ügyekben is jártas tanács bírálta el a védjegytörlési kérelmet.   

A fentiek alapján álláspontom szerint a funkcionalitás vizsgálata különleges 

szakértelmet igényel, amint arra az EU Bírósága is utalt, és amint annak gyakorlati tanulságait 

a magyar LEGO ügy is mutatja. Következésképpen, nézetem szerint - szemben a legtöbb 

védjegyjogi oltalomkizáró okkal - célszerű lenne a műszaki szakértői közreműködést 

biztosítani a funkcionalitás vizsgálata során, és ennek biztosítására szükség szerint a 

megfelelő eljárási szabályokat megalkotni, pl. a szakvélemény kötelező beszerzése vagy 

műszaki szakismeretekkel rendelkező bíró bevonása révén.  

 

3.10.9.3. Az alternatív formák jelentősége  

 

A közösségi jogalkalmazók a Philips v. Remington döntés egy fordulatát alaptételként 

kezelik: a funkcionalitás vizsgálatát a védjegy tekintetében önmagában, a rendelkezésre álló 

alternatív formákra tekintet nélkül kell elvégezni. A közösségi jogalkalmazó a LEGO-nak a 

piacon lévő, ugyanazon műszaki funkciót eltérő külső kialakítással megvalósítani képes 

formákkal, tehát az ún. alternatív formákkal kapcsolatos érveit ezzel a sommás 

megállapítással utasította el.  

Számomra elsőként az szembetűnő, hogy a Philips v Remington döntésben a Bíróság 

alapvetően nem indokolta meg, hogy miért is nem vehetőek figyelembe a funkcionalitás 

vizsgálata során az alternatív formák, tehát, hogy vannak-e olyan formák, amelyek eltérő 

külső kialakítással ugyanazon műszaki megoldást képesek megvalósítani. Ezt a hiányosságot 

a LEGO ügyben sem pótolta a Bíróság. 

Különösen azért érdekes ez, mert a védjegyjog közgazdasági elemzése szerint a 

                                                             
655 Ezt rögzíti többek az EU Bírósága többek között a "Red Lego Brick" ítéletben is (75. pont), az ezzel 
kapcsolatos joggyakorlatot a megkülönböztető képesség kapcsán bemutattam.  
656 LIAKATOU, Vlotina– MANIATIS, Spyros: Lego - Building a European Concept of Functionality, European 
Intellectual Proprty Review, Thomson Reutes, 2010/12. szám, 653-656. o., 656. o.  
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funkcionalitás fogalmának pontos közgazdasági értelem adható: a nem-funkcionális jellemző, 

tehát amelyre védjegyoltalom adható, olyan jellemző, amelynek vannak tökéletes (vagy 

majdnem tökéletes) helyettesítői, ebben az esetben ugyanis az adott jellemző tekintetében a 

kizárólagos jog megszerzése nem vezet holtteher veszteséghez.657 A közgazdasági elemzés is 

alátámasztja tehát azon nézetet, hogy a helyettesítők, tehát az alternatív formák elemzése 

indokolt a funkcionalitás, mint kizáró ok vizsgálata során. Az alternatív formák vizsgálatát 

írta elő a svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság is, álláspontja szerint egy termékforma akkor 

"műszakilag szükséges", ha (i) nincsenek alternatív formák, vagy (ii) amennyiben nincsenek 

"gazdaságilag ésszerű" alternatív formák. A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság szerint az 

alternatíva nem ésszerűen megfelelő, amennyiben az kevésbé praktikus, kevésbé szilárd, vagy 

drágább az előállítása. Az alternatív formák vizsgálata az Amerikai Egyesült Államok 

joggyakorlatában korábban lehetséges volt a műszaki funkcionalitás körében, és a mai napig 

releváns szempont az esztétikai funkcionalitás vizsgálatában. 

A magyar bíróságok álláspontja szerint ráadásul az alternatív formák vizsgálatát még a 

Philips v. Remington döntés sem kategorikusan zárja ki, ugyanis a kérdéses pont 

megforgalmazása szó szerint úgy szól, hogy ha a funkcionalitás már egyszer megállapításra 

került, úgy azon nem lehet úrrá lenni a piacon lévő alternatív formák vizsgálatával. Az első 

lépés tekintetében azonban, tehát a tekintetben, hogy egyáltalán fennáll-e a funkcionalitás, a 

tekintetben a magyar bíróságok szerint a Philips v Remington döntés megfogalmazása szerint 

sem kizárt az alternatív formák vizsgálata.  

Álláspontjának indokát a nyelvtani értelmezésen túl is világosan, és nézetem szerint 

logikusan adták meg a magyar bíróságok. Ha egy formának, illetve annak alapvető 

jellemzőinek vannak helyettesítői, tehát amennyiben ugyanazt a műszaki megoldást más 

formákkal, más alapvető jellemzőkkel ugyanúgy, tehát műszakilag és gazdaságilag is 

ugyanazon hatékonysággal lehet megvalósítani, úgy abban az esetben az alternatív formák 

léte bizonyítja azt, hogy a forma jellemzői nem szükségesek a műszaki hatás 

megvalósításához, tehát, hogy a forma nem funkcionális.  

A magyar bíróságok ezen értelmezését támasztja alá a fent idézett közgazdasági 

elemzés is. Ezen megközelítést alkalmazta és tette vizsgálata középpontjává a svájci 

jogalkalmazó is.  

Sőt, e helyütt érdemes utalni arra, hogy az alternatív formák vizsgálatát a "Red Lego 

Brick" közösségi védjegy ügyében a főtanácsnok is indokoltnak tartotta, igaz ő egy lépcsővel 

később, tehát amennyiben egy forma tekintetében nem kizárólagosan annak funkcionális 

                                                             
657 LANDES – POSNER, 2003., 198. o. 
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jellege állapítható meg, hanem az, hogy annak egyszerre vannak funkcionális és esztétikai 

jellemzői is. Az alapul fekvő gondolat viszont hasonló: amennyiben vannak műszakilag és 

gazdaságilag egyenértékű alternatív formák, úgy a verseny nem sérül, mert nem kerül egy 

adott műszaki megoldás a védjegyoltalom által biztosított kizárólagos oltalom útján 

kisajátításra.  

Továbbá, a főtanácsnok az alternatív formák vizsgálatát az olyan hibrid formák esetén 

találta szükségesnek, amelyek egyszerre hordoznak funkcionális és esztétikai jellemzőket. A 

formák döntő többsége márpedig valójában ebbe a kategóriába esik.     

Fontos tehát, hogy a főtanácsnok elfogadta, hogy az alternatív formák összehasonlítása 

jelentőséggel bírhat a versenyhelyzet megítélése, illetve a funkcionalitás, mint kizáró ok 

vizsgálata szempontjából. Ezen összehasonlító vizsgálatot azonban a főtanácsnok az általa 

javasolt módszertan második szakaszba helyezte az egyszerre funkcionális és esztétikai, tehát 

az ún. hibrid formák esetében, mivel álláspontja szerint ott van értelme tisztázni, hogy egy 

védjegy által egy bizonyos funkcionális jellegzetességekkel rendelkező áru számára biztosított 

monopólium kizárhatja-e a versenyt a piacon. Ugyanakkor, meglátásom szerint az alternatív 

formák létezése önmagában bizonyíték lehet arra, hogy nem minden lényeges jellemző 

funkcionális, tehát indokolt lehet az alternatív formák figyelembe vétele már a főtanácsnok 

által javasolt első szakaszban is. Ezzel összecseng Philips v. Remington döntés magyar 

bíróságok által követett értelmezése, amely szerint, ha egyszer bebizonyosodott, hogy a forma 

funkcionális, akkor nem lehet az alternatív formákat vizsgálni, de mint azt a magyar bíróság 

kifejtette, az azt megelőző lépésben, tehát, hogy a forma funkcionális-e, abban vizsgálhatóak 

az alternatív formák. Ezen álláspont levezethető a védjegyjog közgazdasági elemzéséből, 

valamint ezt tette meg a vizsgálat döntő szempontjának a svájci Szövetségi Legfelsőbb 

Bíróság.  

A jogirodalomban is egyes nézetek támogatják az alternatív formák vizsgálatát.658 Sőt, 

a jogirodalomban egyes nézetek szerint a funkcionalitás megfelelő értékelésére az egyetlen 

eszköz az alternatív formák vizsgálata, mind a védjegyek, mind a formatervezési minták 

esetében.659 Böhmann megfogalmazásában egy térbeli megjelölés akkor funkcionális, ha 

nincsen gazdaságilag egyenértékű alternatív helyettesítője.660 Ugyanerre az álláspontra 

helyezkedik Thewes is.661A jogirodalomban egyes nézetek kifejezetten úgy tekintenek a 

Philips v Remington döntésre, mint ami a versenytársak érdekeit (pontosabban a 

                                                             
658 SCHOBER 52. o.  
659 SCHRAMM, 234. o.  
660 BÖHMANN, Dirk: Der Schutz der dreidimensionalen Marke, Universität Osnabrück, 2001., 1-191. o., 188.o. 
661 THEWES, Stephanie: Der Schutz dreidimensionalen Marke nach dem Markengesetz, Verlag R. S. Schulz, 
1998., 1-203. o., 202. o.  
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versenytársaknak a hozzáférhető formakincshez fűződő érdekeit) túlzottan egyoldalúan vette 

figyelembe, és indokolatlanul háttérbe szorítja a megkülönböztető megjelöléseknek a 

versenyben betöltött szerepét, és ezáltal a fogyasztóknak (elsősorban a megtévesztés elleni) és 

a védjegyjogosultaknak az érdekeit; márpedig a védjegyjognak (mint a versenyjog részének) 

ezen utóbbi két érdek ugyanolyan mértékű védelme is feladata, mint a versenytársak 

érdekeinek a védelme.  

A formatervezési minták kapcsán is kizáró ok a műszaki funkcionalitás, bár némileg 

eltérő megfogalmazásban, mint a védjegyjogban. A formatervezési mintákkal kapcsolatos 

joggyakorlat vizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a formatervezési mintáknál az 

alternatív formák vizsgálata releváns szempont volt a korábbi OHIM joggyakorlatban, 

valamint az a 2015-ös évben két jelentős OHIM fellebbezési tanácsi döntésben is releváns 

szempont volt, továbbá annak alkalmazását a Formatervezési Minta Tanulmány is javasolta 

kiegészítő jelleggel. Az alternatív formák vizsgálatát Colomer főtanácsnok a minták kapcsán 

vizsgálható szempontnak tartotta. Nézetem szerint a funkcionalitásnak ugyanazon vizsgálati 

szempontjai kellenek, hogy legyenek formatervezési minták és védjegyek esetében is, különös 

tekintettel arra, hogy mindkét iparjogvédelmi jog esetében a funkcionalitás jogpolitikai célja 

közös, valamint arra, hogy kizárólagos műszaki funkció egységesen állapítható meg: vagy 

igen vagy nem funkcionális egy forma. A fentiek alapján, bár lehet, hogy a versenyaggályok 

kisebbek formatervezési mintáknál, mint védjegyeknél, nézetem szerint ugyanazon vagy 

lényegileg azonos szempontokat kellene alkalmazni a funkcionalitás értékelése keretében 

mind a védjegyjogi, mind a mintaoltalmi kizáró ok kapcsán. Következésképpen, a 

formatervezési mintaoltalmi jogban a funkcionalitással kapcsolatosan alkalmazott 

szempontok nézetem szerint relevánsak és alkalmazandóak lehetnének a védjegyjogi 

funkcionalitással kapcsolatban is, különösen az alternatív formák vizsgálata, valamint a 

funkcionalitás megítélésének szakértői jellege. 

Végül, az Irányelv rendszertani értelmezése is indokolja az alternatív formák 

vizsgálatát, tekintettel azok közös céljára (ld. Philips és Hauck v. Stokke). Az áru jellegéből 

következő forma tekintetében a joggyakorlat vizsgálja az alternatív formákat. Az áru 

értékéből következő formáknál a jogirodalom (ld. Kur) indokoltnak tartja a versenyre 

gyakorolt tényleges hatás vizsgálatát, amelynek gyakorlati módja a fennmaradó alternatív 

lehetőségek vizsgálata. Sőt, az esztétikai funkcionalitás körében az amerikai joggyakorlat 

irányadó szempontnak tekinti az alternatív formák vizsgálatát.    

Összegezve, álláspontom szerint tehát indokolt lenne az alternatív formák vizsgálata a 

funkcionalitás megítélése során, mégpedig annak keretében, hogy a lényeges jellemzők 
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műszaki funkciót valósítanak meg, tehát a „Red Lego Brick” ügyben a főtanácsnok által 

javasolt vizsgálat első szakaszában.  

 

3.10.9.4. A hozzáférhetőség kérdése  

 

Az EU Bíróságának döntésében és az OHIM érvelésében is hangsúlyt kapott a 

funkcionalitás kapcsán az az aggály, hogy  még ha el is fogadjuk a LEGO érvelését, hogy 

létezhetnek ugyanazon műszaki hatás elérését lehetővé tévő olyan alternatív formák, 

amelyeknek más a mérete vagy dizájnja, e körülmény a Bíróság és az OHIM szerint 

önmagában nem jár azzal a következménnyel, hogy a szóban forgó forma védjegyként való 

lajstromozása nem lenne hatással az általa megtestesített műszaki megoldás 

hozzáférhetőségére a többi gazdasági szereplő számára, különös tekintettel arra, hogy a KVR 

9. cikkének (1) bekezdése értelmében egy kizárólag funkcionális forma védjegyként történő 

lajstromozása lehetővé teheti e védjegy jogosultja számára, hogy megtiltsa a többi vállalkozás 

számára nem csupán minden azonos forma, de a hasonló formák használatát is, és ezáltal 

jelentős számú alternatív forma válhatna így használhatatlanná az említett jogosult 

versenytársai számára. Különösen ez a helyzet eltérő, kizárólag funkcionális formák 

lajstromozásának halmozódása esetén, amely halmozódás teljes egészében megakadályozná, 

hogy más vállalkozások egyes, bizonyos műszaki funkcióval rendelkező árukat 

előállíthassanak és forgalmazhassanak. Összegezve, a Bíróság döntésében az az aggály 

jelenik meg, hogy ha egy funkcionális forma oltalom alá kerül, akkor az a fennmaradó 

közkincset jobban korlátozza.  

Álláspontom szerint az OHIM és a Bíróság ezen aggálya a tekintetben érthető, hogy a 

térbeli védjegyekkel kapcsolatos egyik alapvető probléma valóban az, hogy ha egy formára 

kizárólagos jogot kap egy gazdasági szereplő, úgy a fennmaradó alternatívák száma (a 

fennmaradó közkincs) kevesebb, mint mondjuk a szóvédjegyek esetében.  

Ugyanakkor, egyfelől fontos, hogy nehéz látni, hogy gyakorlatban ilyen eset 

előálljon,662 másfelől álláspontom szerint ez az aggály eltúlzott, ugyanis a védjegyjogban 

vannak olyan egyéb korlátok, eszközök, amelyek nézetem szerint ezen aggály eloszlatására 

alkalmasak.  

Az első ilyen korlát a megkülönböztető képesség követelménye. Amennyiben ugyanis 

egy formáról be is bizonyosodik, hogy nem funkcionális, úgy az még nem jelenti 

automatikusan a védjegyoltalom megadását, hiszen vizsgálandók az egyéb, nem 

                                                             
662 STONE, 2012., 71. o.  
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formaspecifikus kizáró okok is – különösen a megkülönböztető képesség. Korábban 

részletesen bemutattam, hogy a megkülönböztető képesség követelménye a közösségi és a 

magyar joggyakorlatban is komoly akadály a térbeli megjelölések esetén, azzal, hogy a 

legtöbb esetben a formára oltalom csak a megkülönböztető képesség megszerzésével érhető 

el, amelynek követelményei rendkívül magasak. Korábban bemutattam, hogy az áru 

formájából vagy a csomagolásából álló védjegybejelentések nagyon nagy százalékban 

elutasításra kerülnek.  

A második ilyen korlát az összetéveszthetőséggel kapcsolatos joggyakorlat, valamint a 

védjegyoltalom korlátai. Ezen dolgozat keretét messze meghaladná ezen gyakorlat 

ismertetése, ugyanakkor az alábbiakat kiemeljük.  

Az EU Bíróságának előzetes döntése értelmében az összetéveszthetőség vizsgálatában 

különösen fontos tényező a megjelölések megkülönböztető és domináns elemeinek 

vizsgálata.663 Következésképpen, a korábbi megjelölés megkülönböztető jellegének foka (és 

külön a megjelölések megkülönböztető képessége) fontos tényező az összetéveszthetőség 

vizsgálata során. A közösségi664 és a magyar joggyakorlatban665 is ez alapvetően azt jelenti, 

hogy amennyiben egy védjegy tartalmaz megkülönböztető képességgel nem rendelkező 

elemeket is, úgy azokat az összetéveszthetőség vizsgálata során lényegében figyelmen kívül 

kell hagyni, és ezáltal összességében a megjelölések közötti kisebb különbségek is az 

összetéveszthetőség hiányához vezetnek. Továbbá, ha egy megjelölés megkülönböztető 

képessége gyenge (pl. szóvédjegy minimális megkülönböztető képessége), úgy abban az 

                                                             
663 A Bíróság C-251/95. sz. SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport ügyben 1997. november 11-én hozott 
előzetes döntésének 23. pontja  
664 Az OHIM joggyakorlatról ld. (megtekintés ideje: 2016. január 1.): 
https://oami.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/P
art-C/02 
part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_4_distinctiveness/track_change/part_c_oppo
sition_section_2_chapter_4_distinctiveness_tc_en.pdf 
665 A magyar joggyakorlatból felidézhető például a „Budapest Krónikája” ügy, amelyre ld. FALUDI – LUKÁCSI, 
2014., 208. o. Az ábrával kombinált védjegyben, amelyet alul és felül piros csík fog közre, a szóelemek a 
dominánsak, amelyek azonban külön-külön és a szókapcsolatban együtt is nemcsak értelmes jelentés hordoznak, 
hanem a köznyelvben általánosan használt kifejezések is. Emiatt az összbenyomás megítélése szempontjából 
önmagában a szóelemek dominanciája nem funkcionálhat, mert a domináns elemek leíró jellegük folytán 
megkülönböztető képességgel nem rendelkeznek. Ezért a perbeli kombinált védjegy kizárólag úgy töltheti be a 
funkcióját, ha teljes komplexitásában valósul meg a használata. Így az összetéveszthetőség vizsgálata során is 
csak akkor állapítható meg a védjegy használata, ha a kifogásolt megjelölésben annak valamennyi eleme, a 
lajstrom szerinti állapotnak megfelelően feltüntetésre került. Az adott esetben tehát a védjegy – önmagában 
megkülönböztető képességgel nem rendelkező – szóelemeinek feltüntetése az alperes által kiadott „Budapest 
Krónikája a kezdetektől napjainkig” könyv címében a védjegy használatát, a védjegybitorlást nem teszi 
megállapíthatóvá (Kúria Pfv.IV.20.383/2012). Továbbá, a közösségi joggyakorlat egyik legfrissebb esete az 
AQUALOGY v AQUALIA ügy, amelyben mindkét megjelölés vízzel kapcsolatos áruk és szolgáltatások kapcsán 
állt oltalom alatt. A Törvényszék kimondta, hogy az AQUA szó nem rendelkezik megkülönböztető képességgel 
ezen áruk és szolgáltatások vonatkozásában, így az összetéveszthetőség hiányát állapította meg annak ellenére, 
hogy a megjelölések első szóeleme azonos volt (a Törvényszék T-402/14 számú, az FCC Aqualia SA v. OHIM - 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA ügyben 2016. február 25-én hozott ítélete). 
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esetben szinte azonosság szükséges az összetéveszthetőség megállapításához. Ennek 

analógiájára elmondható, hogy ha egy megjelölés funkcionális jellemzőket is tartalmaz, úgy 

azokat figyelmen kívül lehet hagyni az összetéveszthetőség értékelése során.666 A "Red Lego 

Brick" ügyben ezt figyelmen kívül hagyást Mengozzi főtanácsnok a lajstromozási eljárás 

során "disclaimer"-ek használatával javasolta megvalósítani. Sőt, az esztétikai elemeket is 

lehet úgy elemezni, hogy kisebb különbségek kizárják az összetéveszthetőséget – ez a 

joggyakorlat a gyenge megkülönböztető képességű szóvédjegyeknél.  

A fentiekhez hasonló megoldást alkalmaz a formatervezési mintaoltalmi jog az alkotói 

szabadság révén az egyéni jelleg értékelése keretében, amellyel hasonló kérdésre ad választ – 

megítélésem szerint meglehetősen hatékonyan.667 Az újdonság, illetve az egyéni jelleg 

megítélése során, tehát a korább minta és a későbbi minta összevetése során a kizárólag 

műszaki funkció által diktált jellemzőket figyelmen kívül kell hagyni.668 Amennyiben az 

alkotói szabadságfok kisebb, úgy már a kérdéses minták közötti kisebb különbségek is 

megalapozhatják az egyéni jelleget, tehát a tájékozott használóra tett eltérő összbenyomást.669 

A Törvényszék arra is rámutatott, hogy a formatervezési minta kitalálásakor kibontakozó 

alkotói szabadság fokát többek között a terméknek vagy a termék egyik elemének műszaki 

funkciója által megszabott jellemzőkhöz kapcsolódó követelmények, sőt a termékre 

vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg. Ezeknek a követelményeknek köszönhetően 

bizonyos jellemzők szabvánnyá, és így az érintett termékre alkalmazott formatervezési 

mintáknál általánossá válnak.670 Ez esetben az alkotói szabadságfok alacsony fokúnak 

minősül. 

A védjegyoltalom korlátai körében az Irányelv előírja, hogy a védjegyoltalom alapján 

a jogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenység körében – az üzleti tisztesség 

követelményeivel összhangban – használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, 

mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére 

vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést.671 Ezen rendelkezés célja a gazdasági szereplők 

                                                             
666 E gyakorlatot a Max Planck Tanulmány ajánlása a Preambulumban tartotta célszerűnek rögzíteni (2.49 pont) 
az alábbiak szerint: "Instead, it should be set out in the Preamble that a finding of likelihood of confusion cannot 
be based on elements which are not distinctive or otherwise not eligible for protection. The same rule should be 
set out in the Preamble to the TMD. Otherwise, no changes are proposed regarding the TMD." 
667 A KMO 6. cikk (2) bekezdése szerint "Az egyéni jelleg megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a szerző 
milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát." 
668 STONE, 2012., 71. o.  
669 A Törvényszék T-9/07. sz. Grupo Promer Mon Graphic SA v. OHIM – PepsiCo ügyben 2010. március 18-án 
hozott határozatának 72. pontja.  
670 A Grupo Promer v. OHIM – PepsiCo. ügy 67. pontja 
671 Irányelv 6. cikk (1) bekezdés b) pont; ezzel tartalmilag azonos szabályozást ad a Vt. 15. § (1) bekezdés b) 
pont és a KVR 12. cikk b) pont. 
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mindegyike részére biztosítani annak a lehetőségét, hogy leíró jellegű megjelöléseket 

használhassanak,672 ez lényegében a használat szükségességét és indokoltságát jelenti.673  

Összegezve, álláspontom szerint a fenti érvek alapján alapvetően a hozzáférhetőséggel 

kapcsolatos aggályok is kiküszöbölhetőek, hiszen a védjegyjog (de még a formatervezési 

mintaoltalmi jog is) képes biztosítani azt, hogy a nem megkülönböztető, illetve a funkcionális 

jellemzőket ne lehessen kizárólagos jog útján kisajátítani. Ugyanakkor megítélésem szerint az 

átfogó vizsgálat keretében a hozzáférhetőség, tehát az oltalom megadása esetén fennmaradó 

közkincs terjedelme az adott termékpiacon vizsgálható, és e tekintetben is differenciált 

megközelítés indokolt, attól függően, hogy az adott termékpiacon a fennmaradó közkincs 

terjedelme milyen fokú.  

 

3.10.10. Álláspont  

 

A Max Planck Tanulmány a "Red Lego Brick" ügyre mint irányadó joggyakorlatra 

hivatkozik a műszaki funkcionalitás, mint abszolút kizáró ok tekintetében. Feltűnő, hogy míg 

a Max Planck Tanulmány részletesen foglalkozik abszolút kizáró okokkal (különösen a 

megkülönböztető képességgel, valamint az áru értékének a lényegét hordozó formával), a 

műszaki funkcionalitásról lényegében annyit mond, hogy az maradhat változatlanul az 

Irányelvben és a KVR-ben.674 Ezen állásponttal annyiban értek egyet, hogy míg a norma 

szövegét nem feltétlenül indokolt megváltoztatni, nézetem szerint a joggyakorlatban lényeges 

változások szükségesek, amelyeket az alábbiak szerint, éppen a "Red Lego Brick" ügyben 

hozott ítélet tükrében fejtek ki.  

Az EU Bíróságának a "Red Lego Brick" ügyben hozott ítélete a védjegyjogot a 

szellemi tulajdonjogok rendszerében helyezi el, az egészséges és tisztességes verseny 

                                                             
672 A magyar joggyakorlatból kiemelhető a "telefonkonyv.org" eset. A „Telefonkönyv” ábrás védjegy jogosultja 
alaptalanul lépett fel a „telefonkonyv.org” doménnév használatával szemben. Mivel a közhasznú és az áru vagy 
szolgáltatás megnevezésére, fajtájára vagy egyéb jellemzőire általánosan használt kifejezés oltalomban való 
részesítése indokolatlanul és szükségtelenül akadályozná a versenytársakat az áruadatok feltüntetésében, az 
oltalom határait és ebből eredően a védjegyoltalomból folyó kizárólagos jog gyakorlásának korlátjait – a Vt. 2. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhangban – a Vt. 15. § (1) bekezdés b) pont rendelkezése jelöli ki. Az 
adott esetben a perbeli védjegyek domináns elemeként funkcionáló „telefonkönyv” szó – napjainkban – a 
vezetékes távközlési szolgáltatók hivatalos előfizetői névsorát és alapadatait tartalmazó, név szerinti keresésre 
alkalmas, nyomtatott vagy elektronikus formában hozzáférhető adatbázist jelenti. A kifejezés jelentésénél fogva 
tehát a telefonkönyv-adatbázishoz való hozzáféréssel kapcsolatos áruk, illetve szolgáltatások általánosan 
használt megnevezése. Ennélfogva az adott áru, illetve szolgáltatás megjelölésére a közhasznú kifejezés 
„védjegyszerű”, az üzleti tisztesség követelményeibe ütköző használata fogalmilag kizárt. Ezért a Vt. 15. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a védjegyjogosult felperes az ábrával kombinált védjegyeinek oltalma alapján – 
függetlenül attól, hogy az ábrával kombinált védjegy domináns szóeleme rendelkezik-e önmagában 
megkülönböztető képességgel – nem tilthat el másokat az áruadat használatától a védjegy bitorlására 
hivatkozással (LB Pfv.IV.21.301/2009.).  
673 FALUDI – LUKÁCSI, 2014., 226. o.  
674 MPT 2.37. 
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kontextusában, azzal, hogy a versenyszempontokat a védjegyjogon belül, a funkcionalitás, 

mint kizáró ok keretében kell vizsgálni.675 Az EU Bírósága felidézi, hogy a védjegyjog nem 

használható fel arra, hogy műszaki alkotásokat potenciálisan korlátlan ideig egy 

meghatározott gazdasági szereplő számára a kizárólagos jog útján lefoglaljon, és tágabb 

értelemben a védjegyjog ilyen módon nem használható a verseny indokolatlan korlátozására. 

Ezen megállapítással egyetértek, azzal, hogy fontosabbnak érzem a szabadalmi oltalom és a 

védjegyoltalom elválasztását, mint a védjegyoltalom és a szerzői jog, valamint a 

formatervezési mintaoltalmi jog elválasztását, a szabadalmi oltalom és a védjegyoltalom 

ugyanis inkább kölcsönösen kizárja egymást ugyanazon tárgy tekintetében, mint a védjegyjog 

és a szerzői jog vagy formatervezési mintaoltalmi jog. A funkcionalitás értelmezésében és 

alkalmazásában mindvégig tekintettel kell arra lenni, hogy az egyes megjelölésekre vonatkozó 

védjegyoltalom megadása vagy annak az oltalomból történő kizárása végső soron két alapvető 

közérdek-, és érték közötti ideális egyensúly felállítását jelenti: egyfelől a megkülönböztető 

megjelölések védelme, másfelől pedig a tisztességtelen verseny elkerülése közötti 

érdekegyensúlyt.  

A fenti kiindulóponttal és jogpolitikai céllal tehát egyetértek, tehát fenntartandónak 

gondolom a műszaki funkcionalitást, mint abszolút kizáró okot, ellentétben az áru jellegéből 

következő forma, valamint az áru értékének a lényegét hordozó forma kizáró okokkal. A Max 

Planck Tanulmány álláspontja is az volt, hogy az Irányelv 3. cikk (1) bekezdés e) ii) pontba 

foglalt műszaki funkcionalitás, mint abszolút kizáró ok változatlanul maradjon benne az 

Irányelvben, valamint a KVR-ben.676  

A fentiek alapján a továbbiakban a döntő kérdés az, hogy a helyes cél eléréséhez az 

EU Bírósága a Philips v Remington és a "Red Lego Brick" ügyekben helyes eszközt 

választott-e, illetve, hogy a helyes célhoz a Bíróság által választott út elér-e. A térbeli 

védjegyekkel kapcsolatos legégetőbb és legnagyobb jelentőséggel bíró, általános jellegű 

kérdés nézetem szerint tehát annak meghatározása, hogy a fenti két ellentétes közérdekre 

tekintettel a termékformák elsöprő többségét jelentő, egyszerre funkcionális és esztétikai 

jellemzőkkel rendelkező (ún. hibrid) formák esetében hol húzódik a funkcionalitás, mint a 

védjegyoltalom alól történő abszolút kizáró ok határa. 

Az EU Bíróságának ítélete a "Red Lego Brick" ügyben alapvetően a Philips v 

Remington ügyben megállapított elveket erősítette meg. A Philips v Remington 

ellentmondásokkal terhelt volt (ld. pl. a lényegi funkcionális jellemzők műszaki hatásnak 

tulajdoníthatóak fordulat nem értelmezhető), és a joggyakorlat számára nem adott megfelelő 

                                                             
675 LIAKATOU – MANIATIS, 2010, 656. o.  
676 MPT. 2.37. pont. Érdekes, hogy a kizáró okról egyébként keveset szól a tanulmány.   
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iránymutatást. A Philips v Remington ügyben lefektetett elveket a "Red Lego Brick" ügyben 

eljáró főtanácsnok is kritizálta, és differenciáltabb vizsgálatot javasolt véleményében. A 

főtanácsnok javaslata a Bíróság ítéletében azonban nem jelenik meg. Az EU Bíróságának 

ítélete valamennyire pontosítja a funkcionalitás vizsgálatát (pl. amennyiben egy lényeges 

jellemző nem funkcionális, úgy nem indokolt az oltalom megtagadása), azonban nem veszi át 

a főtanácsnok által javasolt differenciáltabb tesztet. Az EU Bíróságának a "Red Lego Brick" 

ügyben hozott döntését a jogirodalomban is kritika érte elsősorban a tekintetben, hogy a 

Bíróság által adott válaszok és iránymutatás továbbra sem biztosítja a megfelelő tesztet a 

funkcionalitás körében, és a szükséges jogbiztonságot sem nyújtja, különös tekintettel arra, 

hogy továbbra sem ad kielégítő választ az ún. hibrid formák megítélésére.677  

Ezzel a kritikával egyetértek, álláspontom szerint sem megfelelő, illetve nem helyes a 

funkcionalitás körében a joggyakorlat.  

Végül, érdemes felidézni, hogy a modern design-elmélet szerint egy termék külső 

kialakítása, design-ja a legtöbb esetben a funkció érintetlenül hagyása nélkül változtatható; 

továbbá a modern designnak a legtöbb esetben a célja és a lényege, hogy a funkción túlmutató 

külső kialakítást hozzon létre, illetve a tervezők számára a funkció a legtöbb esetben egyre 

inkább mellékes. Ebből az következik, hogy a modern formatervezés világában egyre 

ritkábbak a tisztán funkcionális formák.678 

Álláspontomat összegezve  

- az EU Bírósága a gyakorlatában nem adott iránymutatást az ún. hibrid formák 

tekintetében a funkcionalitás alkalmazására; 

- az EU Bíróságának a hozzáférhetőséggel, illetve a fennmaradó közkinccsel 

kapcsolatosan a "Red Lego Brick" ügyben kifejtett aggályai nézetem szerint eltúlzottak, 

különösen arra tekintettel, hogy az aggályok a védjegyjog egyéb intézményeivel (különösöen 

a megkülönböztető képesség, az oltalom terjedelme az összetéveszthetőség értékelése 

körében) kiküszöbölhetőek; 

- a funkcionalitás értékelése során az alternatív formák vizsgálata indokolt, mégpedig 

annak értékelése során, hogy a lényeges elemek kizárólag műszaki funkció betöltéséhez 

szükségesek-e (tehát már a vizsgálat első szakaszában);  

- a funkcionalitás vizsgálata a bizonyítékok széles körének értékelését igényli - 

beleértve az esetleges korábbi szabadalmi iratok alapvető, elsősorban a szabadalmi 

igénypontokat értékelő vizsgálatát, azzal, hogy ugyanakkor nézetem szerint a funkcionalitás 

megítélése alapvetően szakértői kérdés kell, hogy legyen; 

                                                             
677 Ld. különösen SCHOBER 54. o.  
678 Ld. a II.2.2 fejezetet 
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- a funkcionalitást, mint kizáró okot nagyon szűken célszerű értelmezni és alkalmazni, 

a térbeli védjegyekkel kapcsolatos elsődleges és – a funkcionalitás alapján bizonyos szűk 

kivételektől eltekintve – az egyetlen kérdés, hogy rendelkeznek-e megkülönböztető 

képességgel. 

A fenti általános jellegű, a funkcionalitással kapcsolatos teszt alkalmazásán túl kérdés 

az, hogy a konkrét elemzett eset, tehát a LEGO kocka beleesik-e a funkcionalitás kizáró oka 

alá.  

Amint az a fentiekben bemutatásra került, különböző jogalkalmazók különböző 

utakon, eltérő eredményre jutottak a tekintetben, hogy a LEGO kocka funkcionális-e, azzal, 

hogy a magyar álláspont lényegében egyedülálló. A magyar bíróság által követett vizsgálati 

szempontok és következtetés nézetem szerint indokolható és helyesnek tekinthető, mind az 

alternatív formák vizsgálata, mind a védjegy jellemzői és a szabadalmi igénypontok 

egybevetésére tekintettel. A magyar bíróságok által elfoglalt állásponttal szemben azonban 

komoly érv lehet, hogy a LEGO kocka az építőkockák legideálisabb formája (amint azt az EU 

Bírósága megállapította), valamint, hogy az alternatív formák előállítása többletköltségekkel 

jár, tehát bár léteznek alternatív formák, azok gazdaságilag nem egyenértékűek (amint azt a 

svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság megállapította). Ugyanakkor ezen álláspontokkal 

szemben is megfogalmazható az a kifogás, hogy önmagában kizáró ok-e az, ha egy forma a 

legideálisabb forma (amely következtetés egyébként nem független szakértői véleményen 

alapult), valamint az a kifogás, hogy életszerű-e megkövetelni a gazdasági egyenértékűség 

keretében azt, hogy az alternatív formák előállítási költsége kisebb, de legfeljebb azonos 

legyen, más szóval kérdés, hogy indokolt-e az, hogy már viszonylag kisebb mértékű 

előállítási többletköltségek is a kizáró ok alkalmazását idézik elő.   

 

 

 

 

3.11. Az áru értékének lényegét hordozó forma  

 

3.11.1. A kizáró ok jogpolitikai célja  
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Míg az Irányelv 3 (1) (e) (ii) pont a szabadalmi oltalomtól való elhatárolást szolgálja, 

addig az Irányelv 3 (1) (e) (iii) pontja elsősorban a formatervezési mintáktól és a szerzői 

jogoktól való elhatárolást.679  

Ezen kizáró ok mögött ugyanaz a jogpolitikai cél áll, jelesül, hogy az időben 

potenciálisan korlátlan ideig fennálló védjegyoltalom útján ne lehessen meghosszabbítani 

időben korlátozott ideig fennálló (jelen esetben leginkább a formatervezési mintaoltalmi és 

szerzői) jogokat.680  

Jóllehet egy forma elvileg részesülhet párhuzamosan védjegy és formatervezési 

mintaoltalomban681, az Irányelv 3 (1) (e) (iii) pontja az oltalomból egyes specifikus formákat 

kizár, jelesül, amelyek az árunak jelentős értéket kölcsönöznek.  

 

3.11.2. A közösségi joggyakorlat  

 

A közösségi joggyakorlat682 szerint fontos annak meghatározása, hogy egy forma 

esztétikai értéke önmagában nagymértékben meghatározhatja-e a termék kereskedelmi értékét 

és a fogyasztó választását, és lényegtelen, hogy a termék összértékét más tényezők is 

befolyásolják-e, ha a forma által meghatározott érték önmagában lényeges. 

Továbbá, amint arra az OHIM Fellebbezési Tanács rámutatott, az "érték" fogalmát 

nemcsak kereskedelmi tekintetben kell értelmezni, hanem "tetszetősség" tekintetében is, tehát 

annak valószínűsége tekintetében, hogy az adott árut elsősorban annak különös formája miatt 

vásárolják meg. Az "érték" fogalmát mindazonáltal nem lehet "jó hírnév"-ként értelmezni, 

hiszen ezen abszolút oltalomkizáró ok alkalmazását kizárólag az áruhoz a forma által 

                                                             
679 A kizáró okot az Irányelv megalkotásakor az Egységes Benelux Védjegytörvényből emelte át a jogalkotó, 
utóbbinak az indokolása a védjegyoltalom és formatervezési minta, valamint a szerzői jogi oltalom elhatárolását 
kifejezetten nevesíti, e tekintetben ld. GIELEN 2014, 165. o.. Továbbá ld. a kizáró ok gyökereire a Benelux 
védjegyjogban ld. MPT 2.32. pont. Végül, a kizáró ok az amerikai joggyakorlatban kialakult "doctrine of 
aesthetic functionality"-ra alapul, amely szerint nem adható védjegyoltalom egy megjelölésre, amennyiben 
annak design-ja annyi esztétikai, tehát gazdaságilag hasznos elemet tartalmaz, hogy az előállítónak a 
védjegyoltalom alapján kizárólagos jog biztosítása a versenyt indokolatlanul korlátozná; e tekintetben ld. 
SCHRAMM, 238. o. 
680 A Törvényszék T-508/08. sz. Bang & Olufsen A/S v. OHIM ügyben 2011. október 6-án hozott ítéletének 65. 
pontja 
681 A KMR 96. cikke e tekintetben az alábbiak szerint rendelkezik:  
"(1) E rendelet rendelkezései nem érintik a Közösség, illetve az érintett tagállam jogszabályainak a lajstromozás 
nélkül oltalomban részesülő formatervezési mintákra, a védjegyekre és más megkülönböztetésre alkalmas 
megjelölésekre, a szabadalmakra és a használati mintákra, a betűformákra, a polgári jogi felelősségre, illetve a 
tisztességtelen versenyre vonatkozó rendelkezéseit. 
(2) A közösségi oltalomban részesülő formatervezési mintát bármilyen formában történő megalkotásától vagy 
rögzítésétől az adott állam szerzői jogi jogszabályai szerinti védelem is megilleti. E védelem terjedelmét és 
feltételeit, ideértve az előírt eredeti jelleg mértékét, az egyes tagállamok határozzák meg." 
682 OHIM Védjegy Iránymutatás 76. o. 
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hozzáadott érték és nem egyéb tényezők (mint például az áru azonosítására szolgáló 

szóvédjegy hírneve) indokolják.683 

A közösségi joggyakorlatban ez a kizáró ok főként azokra az árukra vonatkozik, 

amelyek esetében az érintett tárgy formája a fő, habár nem szükségszerűen kizárólagos 

tényező, amely meghatározza a vásárlási döntést. Például erről van szó a műtárgyak és az 

olyan cikkek esetében, mint az ékszerek, vázák és más tárgyak, amelyeket elsősorban a 

formájukkal összefüggő esztétikai érték miatt vásárolnak meg. Másrészt az, hogy a forma 

tetszetős vagy vonzó lehet, nem elegendő a lajstromozás elutasításához. Ha így lenne, 

valójában lehetetlen lenne egy formára védjegyoltalmat szerezni, tekintettel arra, hogy a 

modern üzleti életben lényegében nincs olyan ipari hasznosítású termék, amely esetleges piaci 

bevezetése előtt ne képezné tanulmány, kutatás és ipari formatervezés tárgyát.684 

A közösségi joggyakorlatban ezen kizáró ok meglehetősen ritkán került 

alkalmazásra685 

 Az esetek közül kiemelkedik a Bang & Olufsen "hangszóró" döntés, arra is tekintettel, 

hogy ez az egyetlen eset ezen oltalomkizáró ok körében, ahol a Törvényszék is állást foglalt 

és a bejelentés elutasításra került. Ezzel a döntéssel jelentősége miatt esettanulmányként 

foglalkozok.  

A közösségi joggyakorlatban például az alábbi szék forma esetén nem került az 

oltalomkizáró ok alkalmazásra, mivel nem került bizonyításra az, hogy az áru értéke 

elsősorban önmagában a formában rejlik, hanem az áru értékét elsősorban abban látta az 

OHIM, hogy a széknek kényelmes és ergonomikus kialakítása van, és hírnevét is inkább a 

jelentős marketing ráfordítások adták meg.686 A szék grafikai ábrázolása az alábbi: 

 

                                                             
683 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 2520/2011-5. sz. ügyben 2013. január 16-án hozott határozatának 19. 
pontja. 
684 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 395/1999-3. sz. „Gancino quadrato singolo”-ügyben 2000. május 3-án 
hozott határozatának 1–2. és 22–36. pontjai 
685 http://oami.europa.eu/search/legaldocs/la/EN_Refused_Search.cfm?CFID=9429271&CFTOKEN=37096112, 
utolsó megtekintés ideje: 2013. július 19. Az 2014 elejétől alkalmazott új OHIM honlap nem teszi lehetővé a 
jogalapok alapján történő keresést.  
A Darts-IP esetjogi adatbázisban végzett kutatás (időpontja: 2015. december 27.) szerint mindössze három olyan 
elutasított közösségi védjegy bejelentés található, ahol ezen a jogalapon utasította el az OHIM a 
védjegybejelentést. Továbbá, ezen kutatás szerint az OHIM Törlési Osztály mindössze kilenc esetben 
foglalkozott ezzel a jogalappal, és ebből egy esetben állapította meg a kizáró ok fennállását. 
686 Az OHIM Fellebbezési Tanácsa R 486/2010-2. sz. High Tech Srl v. Vitra Collections AG ügyben 2010. 
december 14-én hozott döntése 
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Az adott ügyben a Fellebbezési Tanács megállapította, hogy bár a fenti forma 

esztétikailag megnyerő és bizonyos értelemben tetszetős, nem tér el lényegesen a székeknek a 

bejelentés napján fellelhető szokványos megjelenésétől. Megállapította továbbá, hogy a széket 

azért vásárolják, hogy ráüljenek, és otthon vagy a munkahelyen kényelmes irodai 

bútordarabként használják. A Fellebbezési Tanács ezt az esetet a fent említett „hangszóró” 

ügytől elkülönítette, megjegyezve, hogy azon jellemzők alapján, mint hogy deréktámaszul 

szolgáló hajlított háttámlával rendelkezik, valamint hogy a kényelem-növelő karfák és a négy 

görgővel felszerelt láb, formájuk alapján látható megkülönböztető jelzést hordoznak, eltér a 

„hangszóró”-ügyben hozott határozatban szereplő hangszóró műszaki jellemzőitől. A 

Fellebbezési Tanács úgy ítélte meg, hogy a közösségi védjegy jogosultja által a fenti székkel 

kapcsolatosan hivatkozott „dizájn ikon” státusz automatikusan nem jelenti azt, hogy a termék 

értéke főként önmagában a formában rejlik, hanem sokkal inkább annak köszönhető, hogy a 

szék szilárd, kényelmes és ergonomikus kivitellel rendelkezik, amely különösen a marketing 

területén évek során kifejtett jelentős erőfeszítéseknek köszönhetően vált híressé. A 

Fellebbezési Tanács megállapította továbbá, hogy a közösségi védjegy jogosultja nem érvelt 

azzal, hogy a forma értéke tetszetősségében rejlett, és hogy a törlési eljárás felperese nem 

nyújtott be bizonyítékot annak alátámasztására, hogy az eladók a szóban forgó széket főként 

annak esztétikai megjelenésére alapozva értékesítik.  

A fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy ezen kizáró ok alapján vizsgált 

védjegyek vizsgálatánál eseti megközelítésre van szükség. Ezen esetek többségénél a 

megfelelő vizsgálat csak akkor lehetséges, ha a bejelentő (vagy harmadik fél) által 

rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok alapján igazolt, hogy a forma 

esztétikai értéke önmagában nagymértékben meghatározza a termék kereskedelmi értékét és a 

fogyasztó választását. A fenti két esetben pontosan erről volt szó: a „hangszóró”-ügyben a 
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Fellebbezési Tanács csak a felperes által benyújtott bizonyíték gondos értékelése után emelt 

kifogást ezzel az indokkal; a fent leírt "szék" esetben a bizonyítékot a törlési eljárás felperese 

előterjesztette, ez azonban nem bizonyult kielégítőnek. 

A "hangszóró" ügy mellett a közösségi joggyakorlatban még egy eset van, amelyikben 

ezen oltalomkizáró ok felmerült, és amelyben a Törvényszék is állást foglalt. Ez az ügy pedig 

a Rubik-kocka külső kialakítását oltalomban részesítő közösségi védjegy687 ellen indított 

törlési eljárás.  

A Törvényszék688 az OHIM Fellebbezési Tanáccsal egyetértve megállapította, hogy a 

kérdéses védjegy nem az áru értékének lényegét hordozza.  

A Törvényszék megállapította, hogy ahhoz, hogy ez az oltalomkizáró ok fennálljon, az 

szükséges, hogy az érintett megjelölés kizárólag olyan formából álljon, és annak olyan 

esztétikai jellemzőivel, azaz olyan külsővel rendelkezzen, amely nagymértékben 

meghatározza a fogyasztó választását, és ennélfogva a szóban forgó áru kereskedelmi értékét. 

Amikor tehát a forma a szóban forgó áru értékének a lényegét hordozza, nincs jelentősége 

annak, hogy az áru más tulajdonságai, mint például a műszaki jellemzői, a szóban forgó 

árunak szintén fontos értékét hordozhatják. A jelen esetben a Törvényszék azt állapította meg, 

hogy a felperes érvelése azon az elgondoláson alapul, hogy ami az érintett áruknak lényegi 

értéket kölcsönöz, az nem más, mint bizonyos olyan funkcionális jellemzők, amelyekkel a 

szóban forgó forma rendelkezik.  

A felperes ugyanakkor nem bizonyította, és nem is állította, hogy e lényegi érték az 

említett forma esztétikai aspektusából következne. Ebből következik a Törvényszék szerint, 

hogy a felperes nem bizonyította, hogy a Fellebbezési Tanács hibát vétett volna azzal, hogy 

azt a következtetést vonta le, hogy a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontja a 

jelen esetben nem alkalmazható. Az eljárás tárgyát képező védjegy grafikai ábrázolása az 

alábbi volt: 

                                                             
687 Lajstromszám: 162784 
688 Rubik ügy, 87-89. pontjai. 
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3.11.3. A magyar joggyakorlat  

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal egy eseti döntésében a lenti ábrán látható színes térbeli 

– egy fémből készült mellszobrot ábrázoló – megjelölésre tett bejelentés tárgyában a 6. 

osztályban megadott ”Szobrok fémből” áruk tekintetében az áru értékének a lényegét hordozó 

forma alapján adott ki nyilatkozattételi felhívást.  

 

 

A Hivatal álláspontja szerint az árujegyzékbe tartozó szobrok lényege ugyanis azok 

formája és kialakítása, ezért ezek tekintetében a megjelölés kizárólag olyan formából áll, 

amely az áru értékének lényegét hordozza.689  

A Hivatal egy másik eseti ügyben a bejelentőt szintén az említett kizáró ok alapján 

hívta fel nyilatkozattételre, mivel a bejelentett ábrás megjelölés egy díszítő elemet, mintát 

tartalmazott, amely a 19. osztályban megadott ”~kandallóburkolat, kő, kőfaragványok”~ 

termékek, valamint az ebben az osztályban szereplő díszítő elemet tartalmazó nem fém 

anyagok tekintetében kizárólag az áru értékének a lényegét hordozza.  

 

 

 

                                                             
689 M1300053 számú bejelentés 
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A kifogásolt áruk tekintetében felmerült, hogy a kőfaragványok egy speciális 

mintázatát kívánja a bejelentő kizárólagos oltalom alá helyeztetni. A kőfaragványok lényege 

ugyanakkor azok díszítettsége, ezért ezek tekintetében a megjelölés kizárólag olyan formából 

áll, amely az áru értékének lényegét hordozza.690  

 

3.11.4. Esettanulmány: a Bang & Olufsen "hangszóró" - a Törvényszék második 

döntése691 

 

3.11.4.1. Előzmények 

 

A lajstromoztatni kívánt védjegy a következő térbeli megjelölés volt:  

 

A bejelentést a Nizzai Megállapodás szerinti 9. és 20. osztályba tartozó áruk 

vonatkozásában tette, az alábbi leírással: 

– 9. osztály: „akusztikai jelek analóg, digitális vagy optikai felvételére, feldolgozására, 

ismétlésére, szabályozására vagy elosztására szolgáló elektromos és elektronikus készülékek 

és eszközök, hangszórók; 

– 20. osztály: „hifitornyok”.  

A megkülönböztető képesség körében ismertetett előzmények692 után, tehát az után, 

hogy a Törvényszék első ítéletében a Fellebbezési Tanács döntését hatályon kívül helyezte, és 

megállapította, hogy a bejelentett megjelölés rendelkezik megkülönböztető képességgel a 

KVR 7. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében, 2007. november 19-én az OHIM Fellebbezési 

Tanácsainak elnöksége az ügyet az első Fellebbezési Tanács elé utalta.  

2008. február 26-i és április 22-i levelében a Fellebbezési Tanács a felperest a KVR 7. 

cikke (1) bekezdése e) pontja (iii) alpontjának alkalmazásával kapcsolatos észrevételei 

                                                             
690 M1203434 számú bejelentés 
691 Bang & Olufsen v. OHIM ügy 
692 Ld. a fenti III.3.6.1. fejezetet  
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előadására hívta fel, és megjegyezte, hogy a lajstromozásra bejelentett megjelölés kizárólag 

olyan formából álló megjelölésnek tekinthető, amely az áru értékének a lényegét hordozza.  

2008. szeptember 10-i határozatában (a továbbiakban: megtámadott határozat) az 

OHIM első Fellebbezési Tanácsa hatályon kívül helyezte az elbíráló 2005. március 1-jei 

határozatát annyiban, amennyiben az megállapította, hogy a lajstromoztatni kívánt védjegy a 

KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem rendelkezik megkülönböztető 

képességgel. Ezzel szemben a Fellebbezési Tanács egyrészt úgy vélte, hogy a szóban forgó 

megjelölésre vonatkozó védjegybejelentés vizsgálatára más feltétlen kizáró okok alapján is 

hatáskörrel rendelkezik, mint amelyet a KVR 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szabályoz, 

és másrészt, elutasította az említett védjegybejelentést, úgy ítélve meg, hogy a szóban forgó 

megjelölés kizárólag olyan formából áll, amely az áru értékének a lényegét hordozza a KVR 

7. cikk (1) bekezdése e) pontja (iii) alpontjának értelmében.  

 

3.11.4.2. A felperes érvei 

 

A felperes jogorvoslati kérelmében azt állította, hogy a KVR 7. cikke (1) bekezdés e) 

pontja (iii) alpontját szigorúan kell értelmezni, mivel az a „kizárólag” szót használja. A 

felperes szerint az áru értékének a lényegét az áru formája valamennyi alkotóelemének kell 

eredményeznie, és ha az áru értékét a formáján kívül más elemek is hordozzák, ezen elemeket 

figyelembe kell venni. Az, hogy az említett forma egyedi, sajátos megjelenést mutat, amely 

esetlegesen hozzájárulhat az áru vonzóbbá és értékesebbé tételéhez a fogyasztók számára, 

nem elegendő a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja (iii) alpontjának alkalmazásához.  

A szóban forgó áru értékét illetően a felperes mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy az 

érintett tevékenységi ágazatban a formán kívüli más elemeket – úgymint az áru funkcionális 

jellemzőit, márkanevét és reklámozását – a fogyasztó figyelembe veszi. Az áru értéke továbbá 

nem vonatkozik minden olyan formára, amelynek figyelemreméltó megjelenése van, amely 

magára vonja a figyelmet, vagy amelyet esztétikai szempontok határoznak meg, mivel ilyen 

esetben közösségi védjegyként csak a hétköznapi formával rendelkező áruk lennének 

közösségi védjegyként lajstromozhatók. A KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontjának (iii) 

alpontja olyan formákra vonatkozik, mint amilyenek az ékszerek, szobrok vagy más 

műalkotások, amelyek esetében az áru értékét nagymértékben a formája határozza meg. Ami 

a jelen ügyben szóban forgó áru formáját illeti, a felperes hangsúlyozta, hogy az érintett 

fogyasztónak útmutatást ad az áru működése vagy teljesítménye, úgymint a hangfalak 

műszaki jellemzői, a Bang & Olufsen védjegy hírneve és luxusjellege, az áru kereskedelmi 

reklámja, valamint külső megjelenése.  
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3.11.4.3. A Törvényszék döntése 

 

A Törvényszék szerint a felperes állításával ellentétben semmi nem indokolja azt a 

megállapítást, hogy KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja (iii) alpontjában említett 

rendelkezésben előírt lajstromozást kizáró ok célja eltérő természetű lenne attól, mint amelyet 

az ítélkezési gyakorlat az ugyanezen 7. cikk (1) bekezdése e) pontjának (ii) alpontjában 

szabályozott kizáró okkal kapcsolatban tartalmaz. E tekintetben, amint azt Ruiz-Jarabo 

Colomer főtanácsnok a Philips ügyben ismertetett indítványában hangsúlyozta, a pusztán 

funkcionális vagy az áru értékének lényegét hordozó formák lajstromozása tilalmának 

közvetlen célja annak elkerülése, hogy a védjegy által nyújtott kizárólagos és állandó jog 

olyan más jogok időkorlátozás nélküli fenntartását eredményezze, amelyek fennmaradásának 

időtartamát a jogalkotó korlátozni kívánta. A célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges 

formára vonatkozó lajstromozást kizáró okhoz hasonlóan az a kizáró ok, amely kizárja a 

védjegyoltalomból azokat a megjelöléseket, amelyek kizárólag olyan formából állnak, amely 

az áru értékének a lényegét hordozza, az ilyen formák feletti monopólium létrejöttének 

elkerülését célozza.  

Másodszor, a felperes arra hivatkozott, hogy a szóban forgó forma nem tartozhat a 

KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja iii. alpontjának hatálya alá.  

E tekintetben a Törvényszék elsőként ismételten felidézte, hogy az említett forma egy 

hangszóró formája, amely egy ceruzára vagy orgonasípra emlékeztető kúpból áll, amelynek a 

csúcsa egy négyzetes alaphoz ér hozzá, és ennek a kúpnak az egyik oldalán egy hosszú 

szögletes lapból áll, amely azt a benyomást erősíti, hogy az egész hangszóró súlyát csupán a 

kúpnak a négyzetes alapot éppen csak érintő csúcsa tartja úgy, hogy ez az egész 

figyelemreméltó és könnyen megjegyezhető formát alkot.  

A jelen esetben a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja (iii) alpontjának alkalmazását 

illetően meg kell jegyezni, hogy a szóban forgó áru külső megjelenése nagyon fontos tényező 

a fogyasztó választásában még akkor is, ha a fogyasztó a szóban forgó áru más tulajdonságait 

is figyelembe veszi. A lajstromoztatni kívánt forma ugyanis sajátos megjelenést mutat, és a 

felperes maga elismerte a keresetlevélben, hogy ez a külső megjelenés védjegystratégiája 

lényeges elemét képezi, valamint növeli a szóban forgó áru vonzóerejét, azaz értékét. 

Ezenkívül, a forgalmazók internetes oldalainak kivonataiból, valamint az árverési 

értékesítésre és a használt áruk értékesítésére vonatkozó internetes oldalak kivonataiból 

kitűnik, hogy e forma esztétikai jellemzői elsődlegesen ki vannak emelve, és ezt a formát a 

zene megjelenítésének egyfajta tiszta, karcsú és időtlen szobraként észlelik, amely észlelés e 
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formát az értékesítés reklámozása érveként lényeges tényezővé avatja. Nem tűnik úgy tehát, 

hogy a jelen esetben a Fellebbezési Tanács tévedett azzal, hogy a szóban forgó áru más 

jellemzőitől függetlenül megállapította, hogy a lajstromoztatni kívánt forma az említett áru 

értékének a lényegét hordozza. A Fellebbezési Tanács tehát helyesen juthatott arra a 

megállapításra, hogy a szóban forgó megjelölés a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja (iii) 

alpontjának hatálya alá esik. A fentiekre tekintettel a keresetet el kell utasítani.  

A fentiek alapján, a KVR 7. cikke (1) bekezdése e) pontja (iii) alpontjának értelmében 

kizárólag olyan formából álló megjelölés, amely az áru értékének a lényegét hordozza az a 

térbeli védjegy, amely egy olyan hangszóróból áll, amely „egy ceruza” formájú függőleges 

oszlopból áll, amelynek csak az egyik oldalához egy hosszú, szögletes lap kapcsolódik, 

továbbá a „ceruza” hegye sík alaphoz ér hozzá, és amelynek lajstromozását a Nizzai 

Megállapodás szerinti 9. és 20. osztályba tartozó „akusztikai jelek analóg, digitális vagy 

optikai felvételére, feldolgozására, ismétlésére, szabályozására vagy elosztására szolgáló 

elektromos és elektronikus készülékek és eszközök, hangszórók” és „hifitornyok” 

vonatkozásában kérték.  

Az ügy lényegével kapcsolatosan összegezve a Törvényszék megállapította, hogy a 

fentiekben felsorolt áruk esetében a külső megjelenés nagyon fontos tényező a fogyasztó 

választásában még akkor is, ha a fogyasztó a szóban forgó áru más tulajdonságait is 

figyelembe veszi. Miután a bíróság megállapította, hogy a lajstromoztatni kívánt forma 

sajátos megjelenést mutat, amely a felperes védjegystratégiájának lényeges elemét képezi, 

valamint növeli a szóban forgó áru vonzerejét, azaz értékét, a Törvényszék megjegyezte, hogy 

a rendelkezésre álló bizonyítékokból – úgymint a forgalmazók internetes oldalainak 

kivonataiból, valamint az árverési értékesítésre és a használt áruk értékesítésére vonatkozó 

internetes oldalak kivonataiból – kitűnik, hogy e forma esztétikai jellemzői igen 

hangsúlyosak, és ezt a formát a zene megjelenítésének egyfajta tiszta, karcsú és időtlen 

szobraként észlelik, amely észlelés e formát az értékesítés reklámozása érveként lényeges 

tényezővé avatja. A Törvényszék ezáltal azt a következtetést vonta le, hogy a szóban forgó 

áru más jellemzőitől függetlenül a lajstromoztatni kívánt forma az említett áru értékének 

lényegét hordozza. 

 

3.11.4.4. Értékelés  

 

A fentiekben kifejtettek szerint a Bang & Olufsen ítéletek önállóan mind a 

megkülönböztető képesség, mind az áru értékének lényegét hordozó forma, mint kizáró okok 

tekintetében is lényeges tanulságokkal szolgálnak. Meglátásom szerint azonban a két döntés 
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egymás mellett, illetve a két döntés eredője egy külön problémát vet fel, amely a 

formavédjegyek oltalmát alapvetően befolyásolhatja a jövőben.  

Amint a fentiekben az részletes bemutatásra és elemzésre került, a Törvényszék 

(Elsőfokú Bíróság) első döntése alapján rendelkezik inherens megkülönböztető képességgel a 

megjelölés, de a második döntés alapján az a KVR 7. cikk (1) bekezdés e) pont (iii) 

alpontjába ütközik, mert az áru értékének a lényegét hordozza.  

A megkülönböztető képesség fennállásához az szükséges, hogy az áru a szokásostól 

eltérő legyen. Ennek a követelménynek a Törvényszék első döntése alapján a kérdéses forma 

eleget tett, mivel egyedi formatervezésű, speciális, a szektorban szokásostól jelentősen eltérő 

forma. Éppen azonban az áru formájának ez a speciális jellege, a szektorban szokásos 

formáktól való jelentős eltérése vezetett oda, hogy a második ítéletben a Törvényszék 

megtagadta az oltalmat az a KVR 7. cikk (1) bekezdés e) pont (iii) alpontja alapján, mert az 

áru értékének a lényegét hordozza.  

A fentiek alapján, mitológiai hasonlattal élve: egy térbeli megjelölés Skülla és 

Charübdis között kell, hogy elnavigáljon: ha nem elég különleges, akkor nincsen 

megkülönböztető képessége, ha pedig különleges, akkor lehet, hogy azért nem oltalmazható, 

mert az áru értékének a lényegét hordozza. Ráadásul az utóbbi esetben még a 

megkülönböztető képességet sem szerezheti meg. Ezen hozzáállás alapján éppen az 

esztétikailag kiemelkedő formák állnak ezen kizáró ok alapján a leginkább veszélyben, 

függetlenül az inherens megkülönböztető képességük fokától. A Bang & Olufsen eset rámutat 

arra, hogy adott esetben egy nagyobb fokú inherens megkülönböztető képességgel 

rendelkező, tehát az alapvető védjegyfunkciót ténylegesen betölteni képes, és ténylegesen 

árujelzőként működő megjelölés is a kizáró ok hatókörébe kerülhet. Jelen esetben ugyanis egy 

megkülönböztető képességgel rendelkező, és árujelzőként funkcionáló megjelölés oltalma 

került megtagadásra. Gielen meggyőzően érvel ezen álláspont mellett, amikor kifejti, hogy 

amennyiben a védjegy eredetazonosítóként, tehát árujelzőként képes működni, addig nem 

szabadna az oltalmat megakadályozni (ezzel elkerülve a fogyasztói összetéveszthetőség 

veszélyét), még akkor sem, ha az oltalom időben korlátlan.693  

Meglátásom szerint az sem érthető, hogy az adott forma kizárólagos 

védjegyoltalomban való részesítése mennyiben sérti a verseny szabadságát, hiszen hangszórót 

a versenytársak szabadon gyárthatnak és forgalmazhatnak, a versenytársaknak határozott 

álláspontom szerint nincsen indokolható szüksége (szemben mondjuk egy ténylegesen és 

teljesen funkcionális formával) arra, hogy éppen az adott, meglehetősen egyedi hangszóró 

                                                             
693 GIELEN, 2014, 169. o. 
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formát használják és azzal vegyenek részt a versenyben.694 Ellenkezőleg, a verseny érdeke 

(mind a fogyasztóknak a megtévesztéssel szembeni érdekei, mind a védjegyjogosultnak az 

árujelző védelméhez fűződő joga) álláspontom szerint éppen azzal sérült, hogy egy egyedi, 

speciális, megkülönböztető képességgel rendelkező, és ezáltal a védjegyfunkciót betölteni 

képes külső kialakítás, forma nem kapott kizárólagos védjegyoltalmat.    

A Bang & Olufsen eset számomra eltúlzott félelmet, és ebből eredően egy 

meglehetősen ellenséges hozzáállást mutat a térbeli megjelölésekkel szemben. Továbbá, a 

bíróság álláspontja mögött pedig a verseny - nézetem szerint túlzott - védelme áll.  

A jogirodalomban lényegében ugyanezen következtetésre jut alapos és meggyőző 

tanulmányában Anette Kur.695 Kur nemcsak a Törvényszék konkrét döntését illeti erős 

kritikával, hanem tágabban arra a következtetésre jut, hogy a jogalkalmazó szem elől 

tévesztette a kizáró ok, illetve a funkcionalitás eredeti célját, jelesül a hatékony verseny 

elősegítését és fenntartását. Nézete szerint a jogalkalmazó a kizáró ok vizsgálata során főleg 

esetleges szempontokra koncentrál, mint például a forma tetszetősségére a forgalmazás 

kezdetén. Ráadásul ezen szempontok meglehetősen szubjektívek, szemben például a műszaki 

funkcionalitással, mint objektíven megítélhető kizáró okkal. Kur álláspontja szerint e helyett a 

versenyaggályok alapos vizsgálatára lenne szükség, tehát annak elemzésére, hogy a formának 

egy adott gazdasági szereplő számára való kizárólagos joggal történő „lefoglalása” 

ténylegesen mennyiben korlátozza vagy esetleg zárja ki a hatékony versenyt.   

A jogirodalomban hasonló érvek mentén kritizálta a döntést Glaesel és Stuhr.696 

Álláspontjuk szerint a Bang & Olufsen ügyben a Törvényszék nem a megfelelő tesztet 

használta, illetve álláspontjuk szerint a bíróság döntése ellentétes a kizáró ok jogpolitikai 

céljával, amely a hatékony verseny támogatása.  

Összegezve, a Bang & Olufsen eset számomra további példaként szolgál arra egyfelől, 

hogy a bíróságok jogalkalmazása formális szempontokra koncentrál, és nem a valós 

versenyaggályok vizsgálatára, másfelől pedig arra, hogy jelenleg nem áll fenn az optimális 

egyensúly a versenyszabadság és a kizárólagos jogok védelme között az európai 

                                                             
694 Hasonlóan érvel Gielen is, amikor korábbi, az áru értékének a lényegét képező kizáró okkal kapcsolatos 
Benelux, illetve közösségi esetekre hivatkozással kifejti, hogy versenyszempontból a versenytársaknak nincsen 
semmilyen valós és kényszertő szüksége arra, hogy használhassák például a Burberry designt vagy az Elwood 
Jeans designt, még akkor sem, ha azokra az esetleges szerzői, valamint formatervezési mintaoltalmi jogok 
lejártak. GIELEN, 2014, 169. o.    
695 KUR, Anette: Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality, Max Planck 
Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-16., München, 2009. 
696 GLAESEL, Janne – STUHR, Louise: The 3D shape dliemma: Refusal to register the three-dimensional shape 
of a loudspeaker, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Oxford University Press, 2012, Vol. 7, no 10, 
763-768. o.  
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joggyakorlatban, azzal, hogy az egyensúlyi helyzet indokolatlanul a verseny (a versenytársak) 

védelme felé billen el. 

 

3.11.5. A Max Planck Tanulmány 

 

A Max Planck Tanulmány a három formaspecifikus oltalomkizáró ok közül az áru 

értékének lényegét hordozó formával foglalkozott a legtöbbet, és megállapította az 

alábbiakat.697  

Amint az a fentiekben bemutatásra került, a KVR 7. (1) (e) (i) és (ii) cikkek valamint 

az Irányelv 3. (1) (e) (i) és (ii) cikkek tekintetében az oltalom alól való kizárás hátterében 

annak szüksége áll, hogy fent kell tartani az érdekek alapvető egyensúlyát a szellemi tulajdon 

rendszerében. Ha a formát kizárólag a termék természete vagy annak funkcionális vagy 

technikai jellemzői határozzák meg, és azt egyetlen gyártónak tulajdonítják időhatár nélkül, az 

a piac (jelentős szektorának) állandó monopolizálását jelentené, ami így a verseny súlyos 

torzulásához vezetne. Ez megfelel az Irányelv 3. (1) (e) cikk indokolásának, amit az EU 

Bírósága adott a Philips v. Remington eset kapcsán, mégpedig, hogy meg kell akadályozni a 

kizárólagosság biztosítását olyan technikai megoldásokra és a termék funkcionális 

jellemzőire, amelyeket a használó a versenytársak termékeiben keres. Ugyanezen érvek a 

tanulmány szerint a KVR 7. (1) (e) (iii) valamint az Irányelv 3. (1) (e) (iii) cikkek esetében 

aligha alkalmazhatóak.  

Ezen álláspontot képviseli Gielen is, aki kifejti, hogy ugyanazon oltalmi forma 

tekintetében a szabadalmi és a védjegyoltalom kölcsönösen kizárja egymást, azonban ez nem 

igaz a védjegyekre és velük szemben a formatervezési mintákra és a szerzői jogokra, azok 

ugyanis (szemben a szabadalmi oltalommal) kumulálhatóak a védjegyjoggal.698  

Továbbá, a tanulmány szerint a klauzula jogi tárgya nem egyértelmű, továbbá az 

Irányelv és a KVR esetjoga sem, ahogyan a korábbi kodifikációé, az egységes Benelux jogé is 

ritka és homályos. Gielen ezen kizáró ok alkalmazását a nehéz mellett egyenesen 

önkényesnek nevezi.699 Amennyiben a kizáró ok eredetileg demarkációs vonal felállítását 

célozta a formatervezési minta- és a védjegyoltalom között, akkor erről a célról régen 

lemondott – a gyakorlatban nem képez számottevő akadályt arra, hogy a formák együttesen 

vagy egymást követően mindkét jog alapján oltalmat nyerjenek.  

                                                             
697 MPT 2.32-2.34 
698 GIELEN, 2014, 169. o.  
699 GIELEN, 2014, 168. o.  

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



249 
 

Ami még rosszabb, a tanulmány is arra a következtetésre jut, hogy dilemmát okozhat a 

különösen ambiciózus formáknak: ahogyan azt fentebb kifejtettem, az EU Bírósága által 

kimunkált joggyakorlat alapján (csak) azok a termékek minősülnek önmagukban rejlően 

megkülönböztető képességgel rendelkezőnek, amelyek jelentősen különböznek a korábban 

már létező formáktól – mindazonáltal, amennyiben ez különösen érdekessé teszi őket a 

fogyasztók szemében, a logika alapján, ami már a Benetton esetben megjelent, ugyanazon 

okból kifolyólag örökre kizárhatóak az oltalomtól. A fentiekben bemutatásra került, hogy ez a 

félelem a Törvényszéknek a Bang & Olufsen esetben hozott döntésével véglegesen 

beigazolódott.  

A problémákat a tanulmány szerint az okozza, hogy míg a forma technikai 

szükségletei viszonylag stabil és objektív módon értékelhetőek, arra a kérdésre a válasz, hogy 

vajon a forma lényeges értéket ad-e a terméknek (a kereskedelmi vonzereje meghatározása 

szempontjából), lényegében a közfelfogáson múlik, ami magában foglalja a szubjektív 

mérlegelést. Elkerülhetetlen, hogy ez a mérlegelés időről időre változzon, és ha változik, az 

közvetlenül érinteni fogja és hatással lesz a megjelölés által hordozott versenyelőnyökre. 

Amennyiben a forma kezdetben a fogyasztókat az esztétikai megjelenésével vonzza, de 

később nagyfokú megkülönböztető képessége alakul ki, és nagyrészt emiatt értékelik, az 

Irányelv 3. (1) (e) cikk kapcsán a Philips v Remington esetben lefektetett megfontolások már 

nem alkalmazandóak.  

A fentiek alapján a tanulmány szeint ajánlatosnak tűnik törölni a KVR 7. (1) (e) (iii) 

valamint az Irányelv 3. (1) (e) (iii) cikkeket. Természetesen a tanulmány szerint ez nem azt 

jelenti, hogy a versennyel kapcsolatos aggályok alapjául szolgáló első két alpontja a KVR 7. 

(1) (e) valamint az Irányelv 3. (1) (e) cikkeknek teljesen értelmetlenek lennének olyan 

termékek tekintetében, amelyek kereskedelmi értéke kizárólag, vagy túlnyomórészt a 

formájukban rejlik. Amennyiben ez a helyzet, ezeknek a formáknak továbbiakban is kizárva 

kell maradniuk az oltalom alól. Az eredmény azonban a tanulmány szerint elérhető a KVR 7. 

(1) (b) vagy (c) valamint az Irányelv 3. (1) (b) vagy (c) cikkek alkalmazásával, azon 

megfontolás alapján, hogy ameddig a terméket a megjelenése miatt veszik, anélkül, hogy a 

megjelenése jelezné a kereskedelmi eredetet, addig a formát nem lehet megkülönböztetőnek 

tekinteni. Ezt az alapelvet kifejezetten is meg lehetne határozni azzal, hogy a formák, amelyek 

jelzik az áru kereskedelmi értékét ki vannak zárva az oltalom alól, hacsak a forma a használat 

során nem szerezte meg a megkülönböztető képességet.  

Hasonló álláspontot képvisel Gielen is, aki azt preferálná, hogy a védjegyjog kizárólag 

a megkülönböztető képesség forgalmával dolgozzon. Álláspontja szerint az esztétikai 

értékeket megjelenítő formák, mint például egy iparművészeti alkotás, vagy egy ékszer a 
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megkülönböztető képesség magas szintű követelménye miatt, amelyet korábban részletesen 

elemeztem és bemutattam, ki lenne zárva az oltalomból. Ha azonban a megjelölés a 

megkülönböztető képességet megszerzi, és ezáltal árujelzőként működik, akkor nincsen ok 

arra, hogy az oltalomból kizárjuk.700 Hasonló álláspontot képvisel Schramm is: egy forma 

védjegyoltalomra való alkalmassága egyedül attól kellene, hogy függjön, hogy az eredetre 

utal-e, tehát megkülönböztető képessége van, és nem attól, hogy szép vagy csúnya-e. 

Érvelésében arra is utal, hogy nem egy esetben szó vagy ábrás védjegyeknek is hatalmas 

kereskedelmi értéke van, azonban senkiben fel sem kerül ezeknek a védjegyoltalomból való 

kizárása értékük miatt.701 Végül, a közgazdasági elmélet szerint, ha egy megjelölés az 

alapvető védjegyfunkciót betölti, úgy a védjegyoltalom megadása nem jelenti a verseny 

sérelmét. 

Összegezve, a Max Planck Tanulmány a KVR 7. (1)(e) (iii) valamint az Irányelv 3. 

(1)(e) (iii) cikkét törölni javasolja. Ugyanerre a következtetésre jut Gielen is meggyőző és 

alapos tanulmányában, amelyben arra is utal, hogy az Egyesült Államok jogában is 

bizonytalan és számos kritikát kapott az "esztétikai funkcionalitás" alkalmazása.702 

Hozzátehető: az amerikai jog szerint (i) az alternatív formák vizsgálhatóak az esztétikai 

funkcionalitás körében, kitágítva és ezzel életszerűbbé téve a kizáró ok vizsgálatát; továbbá 

(ii) az amerikai jogban – az európai joggal ellentétben – a megkülönböztető képesség 

megszerzése nem kizárt az esztétikai funkcionalitás körében. A Max Planck Tanulmány 

következtetését – különösen a kizáró ok céljának tisztázatlan volt és alkalmazásának 

nehézségére tekintettel – az INTA észrevételei is támogatták.703 Ugyanerre a következtetésre 

jutott több évvel a Max Planck Tanulmány előtt Schramm is, akinek álláspontja szerint sem 

jogrendszerbeli, sem versenypolitikai érvek nem szólnak ezen kizáró ok mellett.704 

 

3.11.6. A Hauck v. Stokke előzetes döntés 

 

Az EU Bírósága ezen kizáró okkal részletesen foglalkozott a Hauck v. Stokke előzetes 

döntésében az alábbiak szerint.705  

 

                                                             
700 GIELEN, 2014, 168. o.  
701 SCHRAMM 238. o.  
702 GIELEN, 2014, 169. o Gielen egyetért azon amerikai szerzőkkel, akik szerint az esztétikai funkcionalitás egy 
olyan elmélet, amely keresi az okát; valamint egy nem megfelelő válasz egy valós problémára. A problémát az 
amerikai jogban is azon formák képezik, amelyek pusztán díszítőek, és ezért a fogyasztók nem tekintik 
árujelzőnek. Az amerikai jogban viszont a megkülönböztető képesség ez esetben is megszerezhető.   
703 INTA Comments 11. oldal  
704 SCHRAMM 240. o.  
705 Hauck v. Stokke ügy, 28-36. pontjai 
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3.11.6.1. Az "áru értékének" a kiterjesztése  

 

Kiindulópontként, az EU Bíróságának megítélése szerint a kérdést előterjesztő bíróság 

második kérdése lényegében arra irányult, hogy az Irányelv 3. cikke (1) bekezdése 

e) pontjának harmadik francia bekezdését úgy kell-e értelmezni, hogy az e rendelkezés 

szerinti kizáró ok alkalmazható olyan megjelölésre, amely kizárólag olyan formából áll, 

amely több olyan jellemzővel bír, amelyek különböző jelentős értékeket kölcsönözhetnek az 

árunak, és hogy ennek megítélése során figyelembe kell-e venni azt, ahogyan a célzott 

vásárlóközönség az áru formáját észleli. Az előzetes döntést előterjesztő bíróság azért 

támasztott kétségeket az említett rendelkezés értelmezését illetően, mert szerinte a kérdéses 

szék formája jelentős esztétikai értéket kölcsönöz a széknek, ugyanakkor ez az áru más olyan 

– biztonsági, kényelmi és minőségi – jellemzőkkel is bír, amelyek jelentős értéket 

kölcsönöznek az áru funkciójának. Az EU Bíróságának megítélése szerint e tekintetben az, 

hogy a forma olyannak minősül, mint amely jelentős értéket kölcsönöz az árunak, még nem 

zárja ki, hogy az áru egyéb jellemzői is jelentős értéket kölcsönözhessenek az árunak. Ezért az 

annak elkerülésére irányuló cél, hogy a védjegy által nyújtott kizárólagos és állandó jog olyan 

más jogok időkorlátozás nélküli fenntartását eredményezze, amelyek fennmaradásának 

időtartamát az uniós jogalkotó korlátozni kívánta, megköveteli azt, hogy az Irányelv 3. cikke 

(1) bekezdése e) pontja harmadik francia bekezdésének alkalmazása ne legyen automatikusan 

kizárt abban az esetben, amikor az érintett áru esztétikai funkcióján kívül más alapvető 

funkciókat is biztosít.  

Az EU Bíróságának megítélése szerint az „árunak jelentős értéket kölcsön[ző] 

[forma]” fogalma ugyanis nem korlátozható a kizárólag művészi vagy díszítő értékkel 

rendelkező formára, vállalva ezzel azt, hogy nem tartoznak bele azok az áruk, amelyek 

valamely fontos esztétikai elemükön felül alapvető funkcionális jellemzőkkel is bírnak. Ez 

utóbbi esetben a védjegy által a jogosult számára biztosított jog monopóliumot adna az áruk 

alapvető jellemzőire, ami meggátolná azt, hogy az említett kizáró ok teljes mértékben 

betölthesse a célját. 

 

3.11.6.2. A vásárlóközönség szerepe 

 

A fentieken túl, a célzott vásárlóközönség befolyásával kapcsolatban a Bíróság 

rámutatott arra, hogy a Irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja által érintett esettel 

szemben, ahol a célzott vásárlóközönség észlelését kötelező jelleggel tekintetbe kell venni, 

mivel alapvető fontosságú annak meghatározásához, hogy a védjegyként történő lajstromozás 
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céljából benyújtott megjelölés lehetővé teszi-e az érintett áruk vagy szolgáltatások egy 

meghatározott vállalkozástól származóként történő megkülönböztetését, az említett cikk 

(1) bekezdésének e) pontja nem ír elő ilyen kötelezettséget.  

A megjelölésnek az átlagos fogyasztó általi, feltételezett észlelése nem döntő tényező 

ez utóbbi rendelkezés harmadik francia bekezdésében foglalt kizáró ok alkalmazása 

keretében, az legfeljebb az értékelés hasznos eleméül szolgálhat az illetékes hatóság számára 

a megjelölés alapvető jellemzőinek meghatározása során. E tekintetben számításba jöhetnek 

még további értékelési elemek, mint például az árukategória jellege, az adott forma művészi 

értéke, a formának az érintett piacon általában fellelhető többi formához képest sajátos 

jellege, a hasonló árukhoz viszonyított feltűnő árkülönbség, illetve az olyan reklámstratégia 

kidolgozása, amely elsősorban a szóban forgó áru esztétikai jellemzőit helyezi előtérbe. 

 

3.11.6.3. Az EU Bíróságának iránymutatása és annak értékelése  

 

A fenti megfontolásokra tekintettel az EU Bírósága azt a választ adta, hogy az Irányelv 

3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdését "úgy kell értelmezni, hogy 

az e rendelkezés szerinti kizáró ok alkalmazható olyan megjelölésre, amely kizárólag olyan 

formából áll, amely több olyan jellemzővel bír, amelyek különböző jelentős értékeket 

kölcsönözhetnek az árunak. Az, ahogyan a célzott vásárlóközönség a formát észleli, a szóban 

forgó kizáró ok alkalmazhatóságának eldöntésénél csak az egyik értékelési elemnek 

minősül."706 

Az EU Bírósága tehát az "áru értékét" az esztétikai jellemzőkön túl kiterjesztette 

egyéb jellemzőkre, mint például a biztonsági, kényelmi és minőségi jellemzőkre.  

Nem világos ugyanakkor, hogy a kiterjesztés hogyan viszonyul a műszaki 

funkcionalitáshoz, mint önálló oltalomkizáró okhoz. Nézetem szerint úgy tűnik, hogy ezen 

válaszával is – az áru jellegéből következő forma értelmezésével kapcsolatos válaszához 

hasonlóan – több kérdést vetett fel az EU Bírósága, mint amennyit megválaszolt. 

Továbbá, az EU Bírósága a célzott vásárlóközönség észlelését csak egy, de nem döntő 

szempontnak tette meg. Úgy tűnik tehát, hogy a vásárlóközönség szerepe tekintetében, a 

funkcionalitás kapcsán a "Red Lego Brick" döntésben tetten érhető bizonytalanság jelenik 

meg ezen döntésben is, amelynek révén nézetem szerint a funkcionalitás bizonyításával 

kapcsolatos problémák ugyanúgy felmerülnek ezen kizáró ok tekintetében is. Végül, a 

vásárlóközönség szerepével kapcsolatos bizonytalanság azért is nehezen érthető, mert az 

                                                             
706 Hauck v. Stokke ügy, 36. pontja 
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európai joggyakorlatban az esztétikai funkcionalitás (szemben a műszaki funkcionalitással) 

alapvetően szubjektív szempontok szerint ítélhető meg, amelyben a vásárlóközönség 

felfogásának kiemelkedő szerepe lenne.       

 

3.11.7. Álláspont  

 

Az áru értékének lényegét hordozó forma, mint a versenyt védeni hivatott kizáró ok 

eredetileg a formatervezési mintaoltalom, a szerzői jog és a védjegyoltalom elhatárolására 

szolgált volna, ezt azonban a gyakorlat meghaladta.  

A közösségi gyakorlat szubjektív, önkényes, és nehezen alkalmazható.  

A Bang & Olufsen eset hangsúlyosan mutat rá, hogy az oltalom megtagadása egy 

megkülönböztető képességgel rendelkező, és árujelzőként működő formától nemhogy a 

versenyt védi, hanem éppen ellenkező hatást ér el.  

Meggyőző érv az, hogy egy ténylegesen műszaki funkciót betöltő forma 

védjegyoltalom alól történő kizárása indokolt, azonban ugyanezen megfontolások a 

formatervezési mintákra, valamint a szerzői jogokra nem alkalmazhatóak. Míg a szabadalmi 

oltalom és a védjegyoltalom egymást kölcsönösen kizárja, ez nem feltétlenül igaz a 

védjegyjog és a formatervezési mintaoltalom, illetve a szerzői jog viszonyára. Álláspontom 

szerint nincsen a versenytársaknak indokolható szüksége arra, hogy egy esztétikailag tetszetős 

formát ők is használhassanak, akkor sem, ha az esztétikai minőség az árunak jelentős értéket 

ad. Nézetem szerint a megkülönböztető képességgel rendelkező Bang & Olufsen hangszóróra 

a védjegyoltalom megadása a versenytársakat nem korlátozza hangszórók előállításában. A 

közgazdasági elmélet szerint, ha egy megjelölés az alapvető védjegyfunkciót betölti, úgy a 

védjegyoltalom megadása alapvetően nem jelenti a verseny sérelmét. Éppen ellenkezőleg, a 

védjegyoltalom megtagadása a megkülönböztető képességgel rendelkező Bang & Olufsen 

hangszóróra nem szolgálja a hatékony versenyt, hiszen a fogyasztók megtévesztés elleni 

érdekeit, valamint a védjegyjogosult érdekeit sérti, amely két érdek a hatékony verseny 

szempontjából a versenytársak érdekével egyenértékű. A Bang & Olufsen ügyben tehát a 

Bíróság nem a valós versenyaggályokra koncentrált, és döntése révén a versenytársak és az 

árujelzők védelmének egyensúlya erősen a versenytársak irányában billent el, meglátásom 

szerint teljességgel indokolatlanul.    

Álláspontom szerint az áru értékével kapcsolatos esetleges aggályok tökéletesen 

kezelhetőek a megkülönböztető képesség, mint abszolút oltalomkizáró ok alapján, különös 

tekintettel arra, hogy annak a megkövetelt szintje az európai joggyakorlatban igen magas, 

praktikusan a megkülönböztető képesség megszerzésének bizonyításával lehetséges a 
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védjegyoltalom elnyerése a legtöbb esetben (amelynek szintje szintén igen magas). 

Amennyiben azonban egy megjelölés akár inherens, akár szerzett megkülönböztető 

képességgel rendelkezik, és ezzel az alapvető védjegyfunkciót ténylegesen betölti, úgy a 

fentiekben kifejtett érvek alapján nincsen versenypolitikai ok arra, hogy esztétikai értéke miatt 

a védjegyoltalmat megtagadják.    

A fentiek alapján egyetértek a Max Planck Tanulmány, valamint a hivatkozott 

jogirodalom azon álláspontjával, hogy a kizáró ok törlendő az európai védjegyjogból, mivel a 

hatékony verseny érdekeit, valamint a versenytársak és az árujelzők védelmének optimális 

egyensúlyát ez a megoldás biztosítaná.  

A jogfejlődés – álláspontom szerint – sajnálatos módon éppen az ellenkező irányba 

tart, amelyre az alábbi két bizonyíték szolgál. 

Elsőként, a Hauck v. Stokke ügyben az EU Bírósága tovább tágította az oltalomkizáró 

okot, amikor a kizáró okkal kapcsolatban a forma jellemzőket az esztétikai jellemzőkön túl 

egyéb jellemzőkre is kiterjesztette.   

Másodikként, az európai átfogó védjegyjogi reform a kizáró okot megtartotta.  
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IV. ÖSSZEGZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK  

 

1. A védjegyoltalom a verseny rendszerében  

 

 A védjegyek közgazdasági elemzése szerint a védjegyoltalom előnye, hogy (i) 

elsősorban a fogyasztói keresési költségeket csökkentik, és (ii) elősegítik a tartós minőségi 

ellenőrzést, minőség fenntartást és fejlesztést, és (iii) gazdagítják a nyelvet, vizuális kultúrát. 

Ezen előnyöket a megkülönböztető képességgel rendelkező megjelölések képesek betölteni. A 

megkülönböztető képesség képezi a védjegyek alapvető funkcióját, amelyből minden más 

funkció következik, továbbá a védjegy fogalma a megkülönböztető képességen keresztül 

kerül meghatározásra.  

Mára széleskörű elismerést nyert, hogy a versenypolitika és a szellemi tulajdonjog 

egymást kiegészítő és nélkülözhetetlen alkotóelemei a modern gazdaságpolitikának. A 

megkülönböztető képességgel rendelkező védjegyek a piacgazdaságban fontos szerepet 

töltenek be, illetve az EU Bíróságának gyakorlatában a torzításmentes verseny részét 

képezik.707  

Főszabályként a szellemi tulajdonjogok - beleértve a védjegyjogot - és a versenyjog 

nem áll egymással ellentétben, azonban a védjegyjognak, mint általában a szellemi 

tulajdonjogoknak – a kizárólagos oltalomból eredő esetleges hátrányoknak a kiküszöbölésére 

– számos külső és belső versenyjogi korlátja van.  

A védjegyjog külső versenyjogi korlátjai tekintetében megállapítható, hogy 

általánosságban egy érvényesen megadott szellemi tulajdonnak a gyakorlását korlátozhatja 

csak a versenyjog a kartelljog és az erőfölénnyel való visszaélés alapján. Ugyanakkor, más 

szellemi tulajdonjogokkal – különösen a szerzői jogokkal és a szabadalmakkal – szemben a 

védjegyjognál a jog jellegéből eredően ezek a külső versenyjogi korlátok nem igazán 

relevánsak.  

A szellemi tulajdonhoz fűződő kizárólagos jog külső versenyjogi korlátjai elsősorban a 

kartelljogi, illetve a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szabályaiból eredő korlátozások 

lehetnek.  

A kartelljogi szabályok jelentősége a szerzői jogi és az iparjogvédelmi jogok vagyoni 

forgalmában, a licenc-, technológia transzfer és együttműködési szerződések körében 

mutatkozik meg, és a jogi szabályozás tekintetében elsősorban csoportmentességi 

rendeletekben jelennek meg. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés elleni szabályok 

                                                             
707 A Bíróság C-10/89. sz. CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG ügyben 1990. október 17-én hozott előzetes döntése 
(HAG II döntés) 14. pont 
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alkalmazása szellemi tulajdonjog körében akkor szükséges, , amikor az oltalmi tárgy alkotás 

„nélkülözhetetlen eszközként = essential facility”-ként működik, vagy a jogosult magatartása 

egyébként a jogi monopóliuma határain túllépve másodlagos piacon korlátozza a versenyt, 

vagy egyébként erőfölénnyel visszaélést valósít meg (pl. túlárazás).  

A fentiekben kifejtett, a szellemi tulajdonjogok gyakorlásának külső versenyjogi 

korlátozásának egyike sem jellemző a védjegyek esetében, hiszen a védjegyek sem piaci 

sztenderdeket, sem tényleges piaci monopóliumokat nem jelentek, és nem is technológiák. 

Továbbá, a védjegy jellegénél fogva gyakorlatilag soha nem biztosít gazdasági erőfölényes 

helyzetet a jogosult részére.  Régibeau és Rockett két esetkört jelöl meg a védjegyeknél, ahol 

versenyjogi aggályok merülhetnek fel a védjegyjogok gyakorlásával kapcsolatban, jelesül 

egyfelől a védjegyek kötelező licencbeadását és az ún. umbrella brandinget. A szerzőpáros 

azonban mindkét esetben arra a következtetésre jut, hogy komoly versenyjogi aggályok nem 

merülnek fel, és versenyjogi beavatkozás nem indokolt egyik problémakör esetében sem. 

 A védjegyjognak ugyanakkor számos belső korlátja versenyjogi indíttatású, különösen 

egyes abszolút, valamint relatív oltalomkizáró okok, továbbá a védjegyoltalom gyakorlásának 

korlátai, a jogkimerülés, valamint a használat követelménye. Az MPT elvi éllel rögzíti azt a 

fentiekben kifejtett tételt, hogy védjegyjog és a szabad verseny nem áll konfliktusban 

egymással, hanem a védjegyek ahelyett, hogy korlátoznák a versenyt, a jól működő 

versenynek elengedhetetlen elemei.  

 A védjegyjog belső versenyjogi korlátai közül a jelen értekezés tárgyát az abszolút 

oltalomkizáró okok képezik.   

Az abszolút oltalomkizáró okok körében a védjegyek közgazdasági elemzése, a 

védjegy és verseny viszonyának vizsgálata, valamint a védjegyjogi érdekek vizsgálata mind 

ugyanabba az irányba mutat, illetve ugyanahhoz az alapkérdéshez vezet el. 

Ez az alapkérdés pedig az, hogy mi az optimális egyensúly az abszolút oltalomkizáró 

okok, mint a védjegyjog belső versenyjogi korlátai tekintetében. Más szóval, hol található az 

optimális egyensúly az alapul fekvő érdekek (jogosultak, fogyasztók, versenytársak) között, 

valamint a védjegy és verseny között, vagy ha úgy tetszik a szellemi magántulajdon és a 

közkincs között.  

Az egyes megjelölésekre vonatkozó védjegyoltalom megadása vagy annak 

megtagadása ugyanis végső soron két alapvető közérdek és érték közötti mérlegelést és 

optimális egyensúly felállítását jelenti, illetve igényli. Nyilvánvalóan közérdek a tisztán leíró 

megjelölések szabad használatának biztosítása, a verseny védelme, és annak 

megakadályozása, hogy a jogosult védjegyoltalom formájában leíró vagy funkcionális 

megjelöléseket sajátítson ki gyakorlatilag korlátlan időre. Másrészt azonban közérdek fűződik 
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a megkülönböztető képességgel rendelkező megjelölések védjegyként való oltalmazásához, 

hiszen a megkülönböztető megjelölések a piacgazdaságban fontos funkciókat és előnyöket 

töltenek be. A ténylegesen megkülönböztető megjelölések részére megadott védjegyoltalom 

elősegíti, hogy a fogyasztók a különböző gyártóktól származó termékeket azok eredete 

vonatkozásában egymástól meg tudják különböztetni. Továbbá, a kizárólagos jog hiányában a 

versenytársak jogosultak lennének az egyedi megjelöléseket a legutolsó részletig utánozni, ez 

azonban – a jogosultak érdeksérelmén túl – elkerülhetetlenül a fogyasztók megtévesztéséhez, 

és a fogyasztói érdekek nyilvánvaló sérelméhez vezetne. 

Az egyes megjelöléseknek abszolút védjegyjogi kizáró okok alapján történő vizsgálata 

során tehát végső soron mindig mérlegre kell tenni, hogy adott esetben a szabad verseny és a 

versenytársak védelméhez, vagy a védjegyjogosultak, és a fogyasztóknak megtévesztés elleni 

védelméhez vezető érdek-e a fontosabb. Más szóval, végső soron két nagy érdek között kell 

egyensúlyt teremteni: a fogyasztóknak a megtévesztés elleni védelme és a tisztességtelen 

versenynek a megakadályozása között. 

Ezen alapkérdés, valamint az optimális egyensúly felállítása különösen jelentős és 

hangsúlyos az új típusú védjegyek, és különösen a térbeli védjegyek tekintetében. Ezért is 

képezték a térbeli védjegyek a jelen értekezés vizsgálatának tárgyát.  

 

2. A térbeli védjegyek oltalma által felvetett speciális problémák  

  

A térbeli megjelölések védjegyjogi oltalmát megalapozta az a gazdasági-társadalmi 

változás, amelynek keretében a vizuális kommunikáció egyre erősödik, és amelynek 

eredményeképpen a termékformában, termék csomagolásban a piaci szereplők észlelhetően 

egyre erősebben versenyeznek, a fogyasztók pedig több esetben valóban eredetazonosítót, 

megkülönböztető jelzést, vagyis a védjegyfunkciót betöltő megjelölést látnak.  

A térbeli védjegyek éppen úgy rendelkeznek a védjegyek racionális közgazdasági 

előnyeivel, mint a hagyományos védjegyek, tehát oltalmuk ugyanolyan terjedelemben 

indokolt. 

A térbeli megjelölések védjegyjogi oltalma azonban természeténél fogva inkább 

hajlamos versenykorlátozásra, mint a hagyományos megjelölések, és számos sajátságos 

problémát felvet, különösen a szerzői jog és az iparjogvédelem egyéb ágaival való viszonyt. 

 Elsőként, a termékformának, termékdesignnak a védjegyként történő oltalma némileg 

felborítja a tradicionális szellemi tulajdonjogi oltalmi tárgy paradigmát, amely szerint a 

művészeti tevékenység szerzői jogi, a feltalálói tevékenység szabadalmi, míg az 

eredetazonosítási jelzések védjegyoltalomban részesülhetnek. A termék formája ugyanis 
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egyszerre lehet művészeti alkotás, feltalálói alkotás, valamint – amint az utóbbi évtizedek 

tendenciái mutatják – eredetazonosító is. 

Másodikként, a tradicionális oltalmi körön történő túlterjeszkedés azzal a veszéllyel 

járhat, hogy megzavarja az egyes oltalmi tárgyak jogi védelmére felállított kényes 

versenyegyensúlyt, valamint a védjegyjog belső struktúrájában is okoz változást, hiszen a 

hagyományos megjelöléseknél áru és árujelző elválik, az árut és csomagolását oltalmazó 

védjegyeknél azonban nem.  

Harmadikként, a térbeli védjegyek esetében a megjelölésnek egy jogosult részére 

történő lefoglalása adott esetben jobban beszűkítheti a fennmaradó alternatívák lehetőségét, 

mint hagyományos védjegyek esetében. Más szóval, a védjegyoltalomnak egyes szavakra 

történő megadása, és ezáltal a szó kisajátítása egy meghatározott piaci szereplő számára 

minimálisan hat ki a megmaradó versenytársak versenyképességére, mivel a termék 

megjelölésére és eredetazonosítására nyitva álló szavak száma gyakorlatilag végtelen számú, 

és ezért a védjegyoltalom által történő kisajátítás elhanyagolható versenyhatással jár. Adott 

esetben azonban korlátozottabb azon formák kínálata, amelyekkel egy adott terméket elő lehet 

állítani. Egy adott termékre vagy a csomagolásformára történő védjegyoltalom megadását 

követően korlátozottabban fennmaradó közkincsre a Max Planck Tanulmány is utal, és a 

térbeli megjelölésekkel kapcsolatos speciális problémák egyik kiindulópontjának tartja. 

A védjegyoltalom által kisajátított megjelölés mellett a közkincsben maradó alternatív 

megjelölések rendelkezésre állása igen fontos tényező a védjegyek közgazdasági elemzésében 

is. Ennek a magas értéke a közgazdasági elemzés szerint alapvető feltétele egy olyan 

védjegyrendszernek, amely a fogyasztói keresési költségeket hatékonyan csökkenti. Minél 

nagyobb ez az érték (minél több a rendelkezésre álló alternatív megjelölés), annál 

valószínűbb, hogy a védjegy sikeresen minimalizálja a fogyasztók keresési költségeit. 

Amennyiben azonban egy vállalkozás kizárólagos jogot kapna arra, hogy olyan megjelölést 

használjon, ami egy teljes termékcsoportot jelöl, úgy a versenytársakkal a verseny sérül.  

Az optimális egyensúly tekintetben közgazdasági oldalról az a következtetés vonható 

le, hogy a védjegyoltalom által biztosított jogi monopólium csak akkor válik nem kívánatos 

piaci monopóliummá, ha a fogyasztók úgy tekintik, hogy a védjegy által oltalmazott 

megjelölés gyengén helyettesíthető. Ebben az esetben ugyanis a védjegy egy nem 

helyettesíthető erőforrás feletti kizárólagos kontrollt biztosít, amely valódi piaci 

monopolhelyzetet teremt, és amely ezáltal lehetővé teszi a vállalkozás számára az extraprofit 

alkalmazását a fogyasztókkal szemben. A piaci hatalom mértéke értelemszerűen fordítottan 

arányos a helyettesíthetőség arányával. Ebből a megfontolásból eredően kerülnek a leíró, a 

generikus, valamint a funkcionális megjelölések kizárásra a védjegyoltalomból. 
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3. Jogi szabályozás és joggyakorlat: az optimális egyensúly megteremtése 

 

3.1.  Kiindulópont: a jelenlegi egyensúlytalan helyzet 

 

A térbeli védjegyekkel kapcsolatban egyfelől alkalmazandóak az általános abszolút 

oltalomkizáró okok, másfelől a termék formájával, csomagolásával kapcsolatban a jogalkotó 

az Európai Unióban három speciális oltalomkizáró okot vezetett be, jelesül az áru jellegéből 

következő forma, a műszaki funkciót betöltő forma, valamint az áru értékének lényegét 

hordozó forma védjegyoltalomból történő kizárását. Az uniós védjegyreform 

eredményeképpen a három specifikus kizáró ok alkalmazása a jövőben kitágításra kerül a 

formán túl az áru bármely egyéb jellemzőjére.  

Kérdés, hogy ez a három speciális oltalomkizáró ok, az általános oltalomkizáró okok, 

valamint azok gyakorlata az optimális egyensúlyhoz vezetett-e vagy sem.  

Álláspontom szerint az optimális egyensúly jelenleg nem áll fenn, hanem az túlzottan 

a versenytársak, a szabad verseny és a közkincs védelme felé billent el a közösségi 

joggyakorlatban. Az egyensúlytalanság alapvetően a speciális oltalomkizáró okok területén 

érhető tetten, de a megkülönböztető képességgel kapcsolatban is megmutatkozik. 

Ezen egyensúlytalanságot sajnos az uniós védjegyreform sem orvosolta, ezzel 

kiemelkedő alkalmat szalasztott el a jogalkotás az egyensúlyi helyzet megteremtése 

érdekében. 

Az egyensúlytalan helyzet mellett a közösségi és nemzeti gyakorlat másik fő 

problémáját nézetem szerint az egyértelmű követelményrendszer hiánya, valamint a 

következetlen joggyakorlat jelenti. 

A jogi szabályozás és a joggyakorlat problémáit, valamint az arra általam javasolt 

megoldásokat az alábbiakban összegzem.    

  

 

 

3.2  A forma specifikus kizáró okok  

 

3.2.1.  Az áru jellegéből következő forma 
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Az áru jellegéből következő forma vonatkozásában felmerülő védjegyjogi kérdések, 

problémák álláspontom szerint teljes mértékben kezelhetőek az általános oltalomkizáró okok - 

különösen a megkülönböztető képesség hiánya - alapján. 

Az egyetlen elutasítás az áru jellegéből eredő forma, mint önálló jogalap alapján (az 

esettanulmányban elemzett "Lindt húsvéti nyúl" ügye) nézetem szerint éppen azt a legfőbb 

tanulságot hozta, hogy téves volt a jogalap megválasztása, hiszen a megfelelő jogalap a 

megkülönböztető képesség hiánya lett volna.  

E tekintetben jelentősége van, hogy az európai védjegyjogi szabályozás szerint a 

megkülönböztető képesség megszerezhető, azonban az áru jellegéből következő forma, mint 

oltalomkizáró ok alkalmazása esetében a szerzett megkülönböztető képesség bizonyítására 

jogi lehetőség nincsen. 

Az áru jellegéből következő formának önálló, specifikus oltalomkizáró okként nincsen 

igazán szerepe és értelme, így megítélésem szerint törlendő az európai védjegyjogból. Az 

uniós védjegyjogi reform során ugyanakkor a kizáró ok nem került törlésre, sőt a joggyakorlat 

inkább tágítja a kizáró okot.  

     

3.2.2.  A műszaki funkcionalitás  

 

A térbeli megjelölések esetében általánosságban fontosabb a szabadalmi oltalom és a 

védjegy oltalom elválasztása, mint a védjegyoltalom és a szerzői jog, valamint a 

formatervezési mintaoltalmi jog elválasztása. A funkcionalitás értelmezésében és 

alkalmazásában is mindvégig tekintettel kell arra lenni, hogy az egyes megjelölésekre 

vonatkozó védjegyoltalom megadása vagy az oltalomból történő kizárása végső soron két 

alapvető közérdek-, és érték közötti ideális egyensúly felállítását jelenti: egyfelől a 

megkülönböztető megjelölések védelme, másfelől pedig a tisztességtelen verseny elkerülése 

közötti érdekegyensúlyt.  

A funkcionalitás, mint abszolút oltalomkizáró ok jogpolitikai céljával tehát egyetértek, 

és ezért fenntartandónak tartom a műszaki funkcionalitást, mint abszolút kizáró okot, 

egyezően a Max Planck Tanulmány álláspontjával.  

Nem értek azonban egyet az oltalomkizáró ok alkalmazásával, amely különösen az EU 

Bíróságának a Philips v. Remington előzetes döntésében, valamint a "Red Lego Brick" 

döntésben került rögzítésre.  

Az optimális egyensúly az alábbiak szerint teremthető meg álláspontom szerint:  

1. A funkcionalitás vizsgálata során - szemben a Philips v Remington és a "Red Lego 

Brick" ítéletekkel és egyezően a magyar bíróságoknak a Lego ügyekben hozott döntésével - 
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elsődleges fontosságúnak tartom az alternatív formák - tehát a gazdaságilag ésszerűen 

helyettesítő formák - vizsgálatát, mégpedig annak értékelése során, hogy a lényeges elemek 

kizárólag műszaki funkció betöltéséhez szükségesek-e. Az alternatív formák vizsgálatának 

szükségességét többek között a közgazdasági elemzés is alátámasztja, e szerint ugyanis az a 

jellemző funkcionális, amelynek nincsen gazdaságilag ésszerű helyettesítője. Az alternatív 

formák vizsgálatát indokolja a formatervezési mintaoltalmi jog funkcionalitás tesztje, egyik, a 

Formatervezési Minta Tanulmány által kiegészítő jelleggel javasolt gyakorlata, valamint az 

Irányelv rendszertana, amelynek keretében az alternatív formák például az áru jellegéből 

következő forma, mint speciális oltalomkizáró ok tekintetében vizsgálandóak. Az alternatív 

formák vizsgálata több jogirodalmi állásfoglalás alapján a funkcionalitás egyetlen releváns 

tesztjét képezik. Végül, az alternatív formák vizsgálata volt a svájci Lego ügy döntő vizsgálati 

szempontja, illetve e vizsgálat az amerikai gyakorlatban is releváns lehet.   

2. A funkcionalitás vizsgálata a bizonyítékok széles körének értékelését igényli – 

beleértve az esetleges korábbi szabadalmi iratoknak alapvetően, elsősorban a szabadalmi 

igénypontokat értékelő vizsgálatát – ugyanakkor nézetem szerint a funkcionalitás megítélése 

alapvetően szakértői kérdés kell, hogy legyen. 

3. Az EU Bíróságának a hozzáférhetőséggel, illetve a fennmaradó közkinccsel 

kapcsolatosan kifejtett aggályai nézetem szerint eltúlzottak, különösen arra tekintettel, hogy 

az aggályok a védjegyjog egyéb intézményeivel (a megkülönböztető képesség követelménye, 

az oltalom terjedelmének értékelése az összetéveszthetőség meghatározása körében, valamint 

a védjegyjog korlátjai) kiküszöbölhetőek.  

4. A funkcionalitást, mint kizáró okot - a modern design elméletnek és gyakorlatnak a 

funkciót héttérbe szorító uralkodó álláspontjára is tekintettel - nagyon szűken célszerű 

értelmezni és alkalmazni, és ezért a térbeli védjegyekkel kapcsolatos elsődleges és - a 

funkcionalitás alapján bizonyos nagyon szűk kivételektől eltekintve - nézetem szerint az 

egyetlen releváns kérdés az kell hogy legyen, hogy a megjelölések rendelkeznek-e 

megkülönböztető képességgel. 

 

 

3.2.3.  Az áru értékének lényegét hordozó forma 

  

 Az áru értékének lényegét hordozó forma, mint a versenyt védeni hivatott kizáró ok 

eredetileg a formatervezési mintaoltalom, a szerzői jog és a védjegyoltalom elhatárolására 

szolgált volna, ezt azonban a gyakorlat meghaladta.  

Az oltalom megtagadása egy megkülönböztető képességgel rendelkező, és 
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árujelzőként működő, tehát sajátos formától nemhogy a versenyt védi, hanem éppen ellenkező 

hatást ér el. A közösségi joggyakorlatban nincsen egyensúly a védjegy és a verseny, valamint 

a releváns védjegyjogi érdekek között. Az áru értékének a lényegét képező forma, mint 

abszolút oltalomkizáró okkal szemben több általános kritika is megfogalmazható.  

 Meggyőző érv az, hogy egy ténylegesen műszaki funkciót betöltő forma oltalom alól 

történő kizárása indokolt, azonban ugyanezen megfontolások a formatervezési mintákra, 

valamint a szerzői jogokra nem alkalmazhatóak. Álláspontom szerint nincsen a 

versenytársaknak indokolható szüksége arra, hogy egy esztétikailag tetszetős formát ők is 

használhassanak, akkor sem, ha az esztétikai minőség az árunak jelentős értéket ad.  

 A közgazdasági elmélet szerint, ha egy megjelölés az alapvető védjegyfunkciót betölti, 

úgy a védjegyoltalom megadása alapvetően nem jelenti a verseny sérelmét.  Éppen 

ellenkezőleg, a védjegyoltalom megtagadása a megkülönböztető képességgel rendelkező 

formára nem szolgálja a hatékony versenyt, hiszen a fogyasztók megtévesztés elleni érdekeit, 

valamint a védjegyjogosult érdekeit sérti, amely két érdek a hatékony verseny szempontjából 

a versenytársak érdekével egyenértékű.    

Az áru értékével kapcsolatos esetleges aggályok tökéletesen kezelhetőek a 

megkülönböztető képesség, mint abszolút oltalomkizáró ok alapján, különös tekintettel arra, 

hogy annak a megkövetelt szintje az európai joggyakorlatban igen magas. Amennyiben egy 

megjelölés akár inherens, akár szerzett megkülönböztető képességgel rendelkezik, és ezzel az 

alapvető védjegyfunkciót ténylegesen betölti, úgy nézetem szerint nincsen versenypolitikai ok 

arra, hogy esztétikai értéke miatt a védjegyoltalmat megtagadják. Egy forma 

védjegyoltalomra való alkalmassága egyedül attól kellene, hogy függjön, hogy az eredetre 

utal-e, tehát megkülönböztető képessége van-e, és nem attól, hogy szép vagy csúnya-e. Nem 

egy esetben szó vagy ábrás védjegyeknek is hatalmas kereskedelmi értéke van, azonban 

senkiben fel sem kerül ezeknek a védjegyoltalomból való kizárása értékük miatt.  

Az Amerikai Egyesült Államok jogában is bizonytalan és számos kritikát kapott az 

"esztétikai funkcionalitás" alkalmazása. Hozzátehetjük: az amerikai jog szerint az alternatív 

formák vizsgálhatóak az esztétikai funkcionalitás körében, kitágítva és ezzel életszerűbbé téve 

a kizáró ok vizsgálatát; továbbá az amerikai jogban – az európai joggal ellentétben – a 

megkülönböztető képesség az esztétikai jellemzők tekintetében lehetséges. 

A fentiek alapján a Max Planck Tanulmány javaslata szerint a kizáró ok törlendő az 

európai védjegyjogból. Ezzel a következtetéssel egyetértett az INTA, valamint a jogirodalom 

számos képviselője.  

 Ezen állásponttal egyetértek. Nézetem szerint a hatékony verseny érdekét, valamint a 

versenytársak és az árujelzők védelmének optimális egyensúlyát ezen kizáró oknak az európai 
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védjegyjogból való törlése biztosítaná.  

A jogfejlődés - álláspontom szerint sajnálatos módon – éppen az ellenkező irányba 

tart. Az európai átfogó védjegyjogi reform a kizáró okot ugyanis megtartotta. 

 

3.3. A megkülönböztető képesség és annak megszerzése 

 

Álláspontom szerint a megkülönböztető képességnek, mint abszolút oltalomkizáró 

oknak kellene lennie a döntő és legfontosabb oltalomkizáró oknak, amely mellett a 

ténylegesen műszakilag funkcionális megjelölések nagyon szűk körű kivételeitől eltekintve 

irrelevánsnak tartom az európai védjegyjognak a fentiekben összegzett speciális kizáró okait. 

Következésképpen, kulcsfontosságúnak tartom a megkülönböztető képességgel 

kapcsolatban egy olyan joggyakorlat kialakítását, amely a védjegy és a verseny, a szellemi 

magántulajdon és a közkincs, vagy másként a védjegyjogosultak, a fogyasztók és a 

versenytársak érdekei közötti optimális egyensúlyt megteremti.  

A jogbiztonság követelménye indokolja, hogy egységes, kiszámítható joggyakorlat 

alakuljon ki a térbeli megjelölésekkel kapcsolatban.  

Az optimális egyensúly nézetem szerint az alábbiak szerint biztosítható: 

1. A térbeli védjegyek oltalma által felvetett speciális problémák - különösen a 

fennmaradó közkincs korlátozottabb jellege, valamint a térbeli megjelölésekben az áru és az 

árujelző összeolvadása - miatt indokolt a térbeli védjegyekkel szemben a szigorúbb 

joggyakorlat, mint a hagyományos megjelölésekkel szemben.  

Ugyanakkor ez egyfelől nem vezethet túlzottan szigorú, az oltalomszerzést szinte 

ellehetetlenítő és/vagy sablonos joggyakorlathoz. Továbbá, nem tartom helyesnek azt, hogy 

ezen szigorú joggyakorlatot azzal indokolják az európai bíróságok, hogy a fogyasztónak nem 

szokása az áru formájáról, csomagolásáról az eredetre asszociálni, miközben azt is kifejtik, 

hogy a térbeli megjelölésekkel szemben nem támaszthatók szigorúbb feltételek, mint a 

hagyományos megjelölésekkel szemben. Nem szabad ugyanis azt elfelejteni, hogy a térbeli 

védjegyek oltalma bevezetésének az egyik fő indoka az a gazdasági-társadalmi háttér volt, 

amely szerint a fogyasztó képes eredetazonosítót látni a termék formájában vagy 

csomagolásában. Továbbá, a fogyasztók figyelmi szintje termékcsoportonként, szektoronként 

eltérő, azonban ennek figyelembevételére, a differenciált megközelítésre ezen bírósági 

gyakorlat nem ad lehetőséget.  

2. A magam részéről nem értek egyet a Max Planck Tanulmány azon javaslatával, 

hogy mindig szükséges legyen a megkülönböztető képesség megszerzésének bizonyítása 
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térbeli megjelölések esetén. Ezt szakmai szervezetek is ellenezték, és a Max Planck 

Tanulmány által hivatkozott amerikai joggyakorlatot az európai jogirodalomban kritikák 

érték. Nézetem szerint fenn kell tehát tartani a bejelentőknek a lehetőséget a megjelölésben 

benne rejlő megkülönböztető képesség bizonyítására is.  

3. Nézetem szerint az eset összes körülményei alapján történő, részletes és érdemi 

vizsgálat szükséges minden térbeli megjelölés esetében a tekintetben, hogy rendelkezik-e 

benne rejlő megkülönböztető képességgel.  

Következésképpen, álláspontom szerint komplex, az adott termékszektor jellemzőit 

figyelembe vevő, ahhoz igazodó vizsgálatra van szükség a benne rejlő megkülönböztető 

képesség tekintetében. A vizsgálatnak ki kell terjednie nézetem szerint többek között az 

alábbiakra: 

(i) a jelenlegi joggyakorlattal egybevágóan: a termékforma jellemzőire, tehát, hogy 

mennyire szokásos vagy szokatlan a forma az adott szektorban (azzal, hogy ez nem jelenthet a 

formatervezési mintaoltalmi újdonságtesztet), hiszen a szokásos formák eredetazonosításra 

nem képesek; továbbá 

(ii) indokolt nézetem szerint a vizsgálatot kitágítani, és vizsgálni különösen  

- a fogyasztói szokásokat az adott termékcsoport tekintetében (mennyire jellemző az 

adott szektorban az, hogy a fogyasztó eredetazonosítót lát a térbeli megjelölésben),  

- az alkotói szabadságot (minél nagyobb a formavariáció lehetősége, annál könnyebb 

lehet a lajstromozás), továbbá az alkotói szabadsággal összhangban  

- az adott termékpiac sajátosságait, azon belül is különösen a fennmaradó forma 

alternatívákat, azok mennyiségét és minőségét, tehát más szóval a fennmaradó közkincs 

mértékét; és végül fontos, hogy 

(iii) a kizárólag az áru jellegéből következő, valamint a funkcionális jellemzőkben a 

fogyasztó nem fog eredetazonosítót látni, azonban ennek megítélése az esztétikai 

jellemzőknél némileg összetettebb: az esztétikai jellemzők ugyanis adott esetben 

eredményezhetik azt, hogy általuk a termék eltér a szektorban szokásos termékformáktól, és 

ezzel megkülönböztető jellegű.    

A vizsgálati szempontokat célszerű összekötni és egymásra tekintettel értékelni. Minél 

inkább lát a fogyasztó az adott termék szektor tekintetében az áru vagy csomagolás 

formájában eredetazonosítót, annál kevésbé indokolt a szokásostól jelentősen eltérő formát a 

benne rejlő megkülönböztető képességhez megkövetelni. További például: minél szűkebb a 

fennmaradó közkincs, annál szigorúbban vizsgálandó, hogy az adott forma eltér-e a szokásos 

formáktól az adott szektorban, és így rendelkezik-e benne rejlő megkülönböztető képességgel.  
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A fentiek alapján tehát komplex, az adott termékszektor sajátságos jellemzőit 

figyelembe vevő, a termékszektor jellemzőihez igazodó, termékszektoronként differenciált és 

tágabb körű vizsgálatot tartok indokoltnak, annak érdekében, hogy az optimális 

versenyegyensúly létrejöhessen a benne rejlő megkülönböztető képesség értékelése 

tekintetében.  

A vizsgálat bonyolultabbá válik (adott esetben szakértők igénybevételét is igényli), 

azonban feltehetően optimálisabb eredményre vezet.  

E komplex vizsgálat során kerülhetnek valamennyi releváns érdekcsoport - tehát a 

jogosultak, a fogyasztók, valamint a versenytársaknak a forma szabadon tartásához fűződő - 

érdekei értékelésre, annak érdekében, hogy az érdekek közötti optimális egyensúlyt 

megteremtő döntés szülessen a benne rejlő megkülönböztető képesség tekintetében. A 

különböző érdekcsoportok érdekeit tehát nézetem szerint nem a megkülönböztető képességről 

szóló döntést követően, hanem a döntés meghozatalát megelőzően, illetve a döntés 

folyamatában szükséges biztosítani.       

4. Egyetértek azzal, hogy feltehetőleg az esetek nagy részében nem fogja tudni 

igazolni a bejelentő a benne rejlő megkülönböztető képességet, így a gyakorlatban jelentős 

szerephez jut a szerzett megkülönböztető képesség bizonyítása.  

A szerzett megkülönböztető képesség kérdésében sem állhat fenn túlzottan szigorú, az 

oltalomszerzést szinte ellehetetlenítő gyakorlat. Egyetértek tehát a Max Planck Tanulmány 

azon javaslatával, hogy a szerzett megkülönböztető képesség kritériumait enyhíteni kell, 

elsősorban területi vonatkozásban. Nem feltétlenül indokolt sablonosan az összes EU 

tagállamra megkövetelni a szerzett megkülönböztető képesség bizonyítását, ezt az EU 

Bírósága is kifejtette a Lindt csokoládényúl ügyben. Elégséges lenne az EU jelentős területén 

bizonyítani a megkülönböztető képesség megszerzését. Továbbá, a szükséges mérték 

sztenderdjeit is indokolt lehet csökkenteni, és egységes követelményrendszert felállítani.  

A megkülönböztető képesség mellett az ún. leíró védjegyekkel kapcsolatos 

oltalomkizáró okot nem tartom a térbeli védjegyekkel kapcsolatosan lényeges kizáró oknak. 

Egyfelől, a kizáró ok elenyésző számú esetekben került alkalmazásra, viszont nem kívánt 

elhatárolási kérdésekhez vezet. Másfelől, a Max Planck Tanulmány javaslattal összhangban – 

a jelenlegi gyakorlattal ellentétben – a versenytársaknak a forma szabadon tartásához fűződő 

érdekeit szükséges lenne a megkülönböztető képesség tekintetében is figyelembe venni, és 

nem csak a leíró jelleg tekintetében. Ezáltal a leíró jelleg, mint oltalomkizáró ok relevanciája 

teljes mértékben lecsökkenne.  
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3.4. Az oltalom terjedelme  

 

 A térbeli megjelölések esetén is iránymutató lehet az a szempont, hogy a gyenge 

megkülönböztető képességű megjelölések oltalmának terjedelmét szűkebbre érdemes vonni.  

 Térbeli megjelöléseknél (amelyeknél ugyanakkor a lajstromozási vizsgálat alapvetően 

szigorúbb, mint hagyományos védjegyeknél) nem feltétlenül szükséges a széles oltalmi kör 

biztosítása. Ennek indoka alapvetően abban áll, hogy a térbeli megjelölések védjegyoltalmát a 

megkülönböztető jelzésként történő védelmük indokolja, és nem szolgálhatnak arra, hogy 

termékkategóriákat monopolizáljanak, akadályozva így a szabad versenyt.   

 A térbeli megjelölésekkel, illetve a térbeli megjelölések védjegyként történő 

oltalmával kapcsolatos védjegyjogi aggályokat tehát nézetem szerint ellensúlyozhatja az 

oltalom körének szűkebbre vonása a térbeli megjelölések esetén. Ennek során szintén 

értékelésre kerülhetnek valamennyi érdekcsoportnak az érdekei az optimális egyensúly 

megteremtése érdekében. Ezúton csökkenthetőek az EU Bíróságának a "Red Lego Brick" 

ügyben a hozzáférhetőséggel kapcsolatban megfogalmazott aggályai.  

 

4. Az eredmények hasznosíthatósága a jogalkotásban és a jogalkalmazásban 

 

 A fentieket összegezve, a védjegy és verseny, a védjegyjogi érdekcsoportok 

(jogosultak, fogyasztók, versenytársak), valamint a magántulajdon és a közkincs közötti 

optimális egyensúly álláspontom szerint a térbeli megjelölések vonatkozásában az alábbiak 

révén érhető el.  

 Az alábbi tételek részben egy esetleges jövőbeli jogalkotási reform, részben a 

joggyakorlat számára mutatnak iránymutatást, így mind a jogalkotásban, mind a 

jogalkalmazásban hasznosíthatóak a kutatás eredményei.   

1. A megkülönböztető képességnek kell lennie a legfontosabb és szinte valamennyi esetben az 

egyetlen releváns oltalmi feltételnek, illetve abszolút kizáró oknak a térbeli megjelölésekkel 

kapcsolatban.  

2. A megkülönböztető képesség tekintetében a hagyományos megjelölésekhez képest indokolt 

a szigorúbb joggyakorlat, azzal azonban, hogy a benne rejlő megkülönböztető képesség 

bizonyítására a bejelentőnek a Max Planck Tanulmány ajánlásával szemben lehetőséget kell 

biztosítani.  

3. A benne rejlő megkülönböztető képesség tekintetében a jelenleginél jóval összetettebb, az 

eset összes körülményeire kiterjedő, az adott termékszektor jellemzőit figyelembe vevő, 

termékszektoronként differenciált joggyakorlat kialakítása lenne szükséges, amely lehetőséget 
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ad a jogosultak és a fogyasztók megtévesztés elleni érdekeinek, valamint a versenytársaknak a 

fennmaradó közkincshez fűződő érdekeinek a figyelembevételére és mérlegelésére.  

4. Az esetek nagy részében feltehetőleg továbbra is szükséges lesz a szerzett megkülönböztető 

képesség bizonyítása a bejelentő részéről az oltalomszerzéshez, ennek területi követelményeit 

és a szükséges mértékét indokolt lenne csökkenteni és egységesíteni.  

5. Az áru jellegéből következő forma vagy egyéb jellemző, mint speciális oltalomkizáró ok 

törlendő az európai védjegyjogból. 

6. A műszaki funkcionalitás, mint speciális oltalomkizáró ok gyakorlatában jelentős változás 

szükséges, elsősorban az alternatív formák vizsgálatának bevezetése és a szakértői bizonyítás 

biztosítása tekintetében, azzal, hogy a kizáró okot nagyon szűk körű kivételként érdemes 

kezelni.   

7. Az áru értékének lényegét képező forma vagy egyéb jellemző, mint speciális oltalomkizáró 

ok törlendő az európai védjegyjogból. 

8. A megadott térbeli védjegyek oltalmi körét a versenyjogi aggályok kiküszöbölése 

érdekében - a gyenge megkülönböztető képességű megjelölések oltalmához hasonlóan - adott 

esetben indokolt lehet szűkebben megvonni.   
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A formatervezési mintákról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.) 

A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól 

szóló 16/2004. (IV.27.) IM rendelet (Alaki Rendelet) 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), figyelembe véve annak első módosítását 

(2012. június 18.), második módosítását (2012. november 9.), harmadik módosítását (2012. 

december 21.), negyedik módosítását (2013. március 25.) és ötödik módosítását (2013. 

szeptember 26.) (Alaptörvény)  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  
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MAGYAR JOGGYAKORLAT 

SZTNH Módszertani Útmutató (utolsó megtekintés időpontja: 2016. március 14.): 

http://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/vedj_modszertan/vedjegy_modszertan.pdf 

 

KÜLFÖLDI NEMZETI JOGSZABÁLYOK 

Lanham Act of 1946 (az amerikai védjegytörvény) 

Trade Mark Registration Act 1875 (Egyesült Királyság) 

Trade Marks Act 1905 (az 1905-ös brit védjegytörvény) 

Trade Marks Act 1919 (az 1919-es brit védjegytörvény) 

Trade Marks Act 1938 (az 1938-as brit védjegytörvény) 

Trade Marks Act 1994 (az 1994-es brit védjegytörvény) 

Az 1969. évi Egységes Benelux védjegytörvény 

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 

(német védjegytörvény) 
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JOGESETEK JEGYZÉKE 

 

EURÓPAI UNIÓS (KÖZÖSSÉGI) JOGESETEK 

 

AZ EU BÍRÓSÁGÁNAK ELŐZETES DÖNTÉSEI 

 

A Bíróság C-102/77. sz. Hoffman-La Roche & Co. AG v. Centrafarm ügyben 1978. május 

23-án hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1978:108 (Hoffmann-La Roche 

ügy) 

A Bíróság C-53/87. sz. Consorzio italiano componentistica di ricambio (CICRA) és Mexicar 

v. Régie nationale des usines Renault ügyben 1988. október 5-én hozott előzetes döntése, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1988:472 (CICRA v. Renault ügy) 

A Bíróság C-238/87. sz. Volvo AB v. Erik Veng ügyben 1988. október 5-én hozott előzetes 

döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1988:332 (Volvo v. Veng ügy) 

A Bíróság C-10/89. sz. CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG ügyben 1990. október 17-én hozott 

előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1990:359 (HAG II ügy) 

A Bíróság C-251/95. sz. SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport ügyben 1997. 

november 11-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel 

ügy) 

A Bíróság C-349/95. sz. Frits Loendersloot (F. Loendersloot Internationale Expeditie) v. 

George Ballantine & Son Ltd ügyben 1997. november 11 én hozott előzetes döntése, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:C:1997:530 (Loendersloot ügy) 

A Bíróság C-210/96. sz. Gut Springenheide GmbH és Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des 

Kreises Steinfurt ügyben 1998. július 16-án hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: 

ECLI:EU:C:1998:369 (Gut Springenheide ügy) 

A Bíróság C-7/97. sz. Oscar Bronner GmbH & Co. KG v. Mediaprint Zeitungs- und 

Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. 

KG, Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG ügyben 1998. november 26-án hozott 

előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1998:569 

A Bíróság C-108/97 és C-109/97. sz. Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs 

GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber és Franz Attenberger egyesített 

ügyekben 1999. május 4-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1999:230 

(Windsurfing Chiemsee ügy) 
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A Bíróság C-342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV. 

ügyben 1999. június 22-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1999:323 

(Lloyd ügy) 

A Bíróság C-299/99. sz. Philips v. Remington ügyben 2002. június 18-án hozott előzetes 

döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2002:377 (Philips v. Remington ügy) 

A Bíróság C-363/99. sz. Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-Merkenbureau ügyben 

2004. február 12-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2004:86 

(Postkantoor ügy) 

A Bíróság C-517/99. sz. Merz & Krell ügyben 2001. október 4-én hozott előzetes döntése, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2001:510 (Merz & Krell ügy) 

A Bíróság C-273/00. sz. Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt ügyben 2002. 

december 12-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2002:748 (Sieckmann 

ügy) 

A Bíróság C-53/01, C-54/01 és C-55/01. sz. Linde AG, Winward Industries Inc. és Rado 

Uhren AG ügyekben 2003. április 8-án hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: 

ECLI:EU:C:2003:206 (Linde ügy) 

A Bíróság C-104/01. sz. Libertel Groep BV kontra Benelux-Merkenbureau ügyben 2003. 

május 6-án hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2003:244 (Libertel ügy) 

A Bíróság C-206/01. sz. Arsenal Football Club ügyben 2002. november 12-én hozott előzetes 

döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2002:651 (Arsenal Football Club ügy) 

A Bíróság C-218/01. sz. Henkel KGaA. ügyben 2004. február 12-én hozott előzetes döntése, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2004:88 (Henkel ügy) 

A Bíróság C-283/01. sz. Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex. ügyben 2003. 

november 27-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2003:641 (Shield Mark 

ügy) 

A Bíróság C-418/01. sz. IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG. 

ügyben 2004. április 29-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2004:257 

A Bíróság C-49/02. sz. Heidelberger Bauchemie ügyben 2004. június 24-én hozott előzetes 

döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2004:384 (Heidelberger Bauchemie ügy) 

A Bíróság C-228/03. sz. Gillette ügyben 2005. március 17-én hozott előzetes döntése, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:C:2005:177 (Gilette ügy) 

A Bíróság C-321/03. sz. Dyson Ltd. ügyben 2007. január 25-én hozott előzetes döntése, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:C:2007:51 (Dyson ügy) 
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A Bíróság C-353/03. sz. Société des produits Nestlé SA kontra Mars UK Ltd. ügyben 2005. 

július 7-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2005:432 (Have a break 

ügy) 

A Bíróság C-120/04. sz. Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany & Austria 

GmbH ügyben 2005. október 6-án hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: 

ECLI:EU:C:2005:594 (Thomson Life ügy) 

A Bíróság C-108/05 sz. Bovemij Verzekeringen NV v. Benelux-Merkenbureau 2006. 

szeptember 7-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2006:530 (Europolis 

ügy) 

A Bíróság C-48/05 számú Adam Opel AG v Autec AG ügyben 2007. január 25-én hozott 

előzetes döntése (Adam Opel ügy) 

A Bíróság C-371/06. sz. Benetton Group SpA v. G-Star International BV ügyben 2007. 

szeptember 20-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2007:542 (Benetton 

ügy) 

A Bíróság C-252/07. sz. Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd. ügyben 2008. 

november 27-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2008:655 (Intel ügy) 

A Bíróság C-301/07. sz. PAGO International GmbH v. Tirolmilch ügyben 2009. október 6-án 

hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2009:611 (Pago ügy) 

A Bíróság C-487/07. sz. L’Oreal ügyben 2009. június 18-án hozott előzetes döntése, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:C:2009:378 (L’Oreal ügy) 

A Bíróság C-529/07. sz. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH 

ügyben 2009. június 11-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2009:361 

(Lindt csokoládényúl ügy) 

A Bíróság C-236-238/08. sz. Google ügyekben 2010. március 23-án hozott előzetes döntése, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2008:389 (Google ügy) 

A Bíróság C-558/08. sz. Portakabin ügyben 2010. július 8-án hozott előzetes döntése, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:C:2010:416 (Portakabin ügy) 

A Bíróság C-323/09. sz. Interflora ügyben 2011. szeptember 22-én hozott előzetes döntése, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2011:604 (Interflora ügy) 

A Bíróság C-149/11. sz. Leno Merken BV kontra Hagelkruis Beheer BV. ügyben 2012. 

december 19-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2012:816 

(ONEL/OMEL ügy) 

A Bíróság C-170/13. sz. Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. és ZTE Deutschland 

GmbH. ügyben 2015. július 16-án hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: 

ECLI:EU:C:2015:477 (Huawei v. ZTE ügy) 
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A Bíróság C-205/13. sz. Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter 

Opsvik and Peter Opsvik A/S ügyben 2014. szeptember 18-án hozott előzetes döntése, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck v. Stokke ügy) 

A Bíróság C-217/13. és C-218/13. sz. Oberbank AG (C 217/13), a Banco Santander SA és a 

Santander Consumer Bank AG (C-218/13) v. Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV 

egyesített ügyekben 2014. június 19-én hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: 

ECLI:EU:C:2014:2012 (Oberbank ügy) 

A Bíróság C-125/14. sz. Iron & Smith Kft. v. Unilever N.V. ügyben 2015. szeptember 3-án 

hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2015:539 (Iron & Smith ügy) 

A Bíróság C-215/14. sz. Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd. ügyben 2015. 

szeptember 16-án hozott előzetes döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2015:604 (Nestlé v. 

Cadbury ügy) 

 

AZ EU BÍRÓSÁGÁNAK ESETI DÖNTÉSEI 

 

A Bíróság C-241/91. P. és C-242/91. P. sz. Radio Telefis Eireann (RTE) és Independent 

Television Publications Ltd. (ITP) v. Bizottság ügyekben 1995. április 6-án hozott ítélete, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:1995:98 (ITP v. Bizottság ügy) 

A Bíróság C-383/99. P. sz. Procter & Gamble Company v. OHIM ügyben 2001. szeptember 

20-án hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2001:461 (Baby dry ügy) 

A Bíróság C-456/01 P. és C-457/01 P. sz. Henkel KGaA v. OHIM egyesített ügyekben 2004. 

április 29-én hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2004:258 (Henkel v. OHIM 

fellebbezés ügy) 

A Bíróság C-473/01. P. és C-474/01. P., C-468/01. P. - C-472/01. P. sz. Procter & Gamble 

Company v. OHIM egyesített ügyekben 2004. április 29-én hozott határozatai, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:C:2004:260, ECLI:EU:C:2004:259 (Procter & Gamble v. OHIM ügy) 

A Bíróság C-136/02 P. sz. Mag Instrument Inc. v. OHIM ügyben 2004. október 7-én hozott 

ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2004:151 (Mag ügy) 

A Bíróság C-173/04. P. sz. Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG v OHIM ügyben 

2006. január 12- én hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2006:20 (Deutsche SiSi 

Werke v OHIM ügy) 

A Bíróság C-286/04 P. sz. Eurocermex SA v. OHIM ügyben 2005. június 30-án hozott 

határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2005:422 (Eurocermex v. OHIM ügy) 

A Bíróság C 25/05. P. sz. August Storck KG v. OHIM ügyben 2006. június 22-én hozott 

határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2006:422 (August Storck v. OHIM ügy) 
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A Bíróság C-412/05. P. sz., Alcon Inc. v OHIM ügyben 2007. április 26-án hozott ítélete, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2007:252 (Alcon v. OHIM ügy) 

A Bíróság C-20/08. P. sz. Enercon GmbH v. OHIM ügyben 2008. december 9-én hozott 

ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2008:698 (Enercon GmbH v. OHIM ügy) 

A Bíróság C-48/09. P. sz. Lego Juris A/S v. OHIM ügyben 2010. szeptember 14-én hozott 

ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2010:516 (Red Lego Brick ügy) 

A Bíróság C-281/10 P. sz. Pepsi Co, Inc. v Grupo Promer Mon Graphic, SA ügyben 2011. 

október 20-án hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2011:679 (Pepsi ügy) 

A Bíróság C-98/11 P sz. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v OHIM ügyben 2012. 

május 24-én hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2012:307 

A Bíróság C-101/11 P és C-102/11 P Herbert Neuman and Others v José Manuel Baena 

Grupo SA egyesített ügyekben 2012. október 18-án kelt ítélete, ECLI azonosító: 

ECLI:EU:C:2012:641 

A Bíróság C-97/12 P. sz. Louis Vuitton Malletier v. OHIM ügyben 2014. május 15-én hozott 

ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2014:324 (Louis Vuitton v. OHIM ügy) 

A Bíróság C-30/15. P. sz. Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO ügyben 2016.. november 

10-én hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2016:849 (Simba Toys v. OHIM ügy) 

A Bíróság előtti C-163/16. sz. Louboutin és Christian Louboutin ügy (Louboutin ügy) 

 

FŐTANÁCSNOKI INDÍTVÁNYOK 

 

Melchior Wathelet főtanácsnok a C-215/14. sz. Nestlé v Cadbury ügyben adott indítványa, 

ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2015:395  

Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok a C-173/04 P sz. Deutsche SiSi Werke v. OHIM ügyben 

2005. július 14-én adott indítványa, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2005:474 

Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok a C-299/99. sz. Philips v. Remington ügyben 2001. január 

23-án adott indítványa, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2001:52  

Mengozzi főtanácsnok C-48/09. P. sz. Lego Juris A/S v. OHIM ügyben ("Red Lego Brick" 

ügy) 2010. január 26-án adott indítványa, ECLI azonosító: ECLI:EU:C:2010:41 

 

AZ EU TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETEI 

 

A Törvényszék T-122/99. sz. Procter & Gamble v. OHIM ügyben 2000. február 16-án hozott 

döntése, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2000:39 (Procter & Gamble ügy) 
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A Törvényszék T 135/99. sz. Taurus-Film GmbH v. OHIM ügyben 2001. január 31-én hozott 

ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2001:30 (Cine Action ügy) 

A Törvényszék T 331/99. sz. Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, anciennement Stora 

Carbonless Paper GmbH v. OHIM ügyben 2001. január 31-én hozott ítélete, ECLI azonosító: 

ECLI:EU:T:2001:33 (Giroform ügy) 

A Törvényszék T-34/00. sz., Eurocool Logistik GmbH v. OHIM ügyben 2002. február 27-én 

hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2002:41 (Eurocool ügy) 

A Törvényszék T-128/01. sz. DaimlerChrysler Corporation v. OHIM ügyben 2003. március 

6-án hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2003:62 (Calandre ügy) 

A Törvényszék T-305/02. sz. Nestlé Waters France v. OHIM ügyben 2003. december 3-án 

hozott határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2003:328 (Nestlé Waters v. OHIM ügy) 

A Törvényszék T-393/02. sz. Henkel KGaA v. OHIM ügyben 2004. november 24-én hozott 

határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2004:342 (Henkel v. OHIM ügy) 

A Törvényszék T-399/02. sz. Eurocermex SA v. OHIM ügyben 2004. április 29-én hozott 

határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2004:120 (Eurocermex ügy) 

A Törvényszék T-402/02. sz. August Storck KG v OHIM ügyben 2004. november 10-én 

hozott határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2004:330 (August Storck v. OHIM, elsőfokú 

ügy)  

A Törvényszék T-201/04. sz. Microsoft Corp. v. az Európai Közösségek Bizottsága ügyében 

2007. szeptember 17-én hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2007:289 

A Törvényszék T-15/05. sz. Wim De Waele v. OHIM ügyben 2006. május 31-én hozott 

határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2006:142 (Wim De Waele v. OHIM ügy) 

A Törvényszék T-460/05. sz. Bang & Olufsen A/S v. OHIM ügyben 2007. október 10-én 

hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2007:304 (Bang & Olufsen ügy) 

A Törvényszék T-9/07. sz. Grupo Promer Mon Graphic SA v. OHIM – PepsiCo ügyben 2010. 

március 18-án hozott határozata, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2010:96 (Grupo Promer v. 

OHIM – PepsiCo. ügy) 

A Törvényszék T-152/07. sz. Lange Uhren GmbH v. OHIM ügyben 2009. szeptember 14-én 

hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2009:324 (Lange Uhren ügy) 

A Törvényszék T-378/07. sz. CNH Global NV v. OHIM ügyben 2010. szeptember 29-én 

hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2010:413 (RED/BLACK/GREY (traktor felülete) 

ügy) 

A Törvényszék T-11/08. sz. Kwang Yang Motor Co., Ltd v. Honda Giken Kogyo Kabushiki 

Kaisha ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2011:447 

(Kwang Yang Motor v. OHMI - Honda Giken Kogyo ügy) 
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A Törvényszék T-24/08. sz. Weldebräu GmbH v. OHIM ügyben 2010. március 4-én hozott 

ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2010:71 (Weldebräu ügy) 

A Törvényszék T-28/08. sz. Mars, Inc. v. OHIM ügyben 2009. július 8-án hozott ítélete, ECLI 

azonosító: ECLI:EU:T:2009:253 (Bounty ügy) 

A Törvényszék T-78/08. sz. Fides B. Baldesberger v OHIM ügyben 2009. június 11-én hozott 

ítélete, ECLI azonosító: ECLI:EU:T:2009:199 (Fides B. Baldesberger v OHIM ügy) 

A Törvényszék T-104/08. sz. ars Parfum Creation & Consulting GmbH v. OHIM ügyben 
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I. Short summary of the aimed research project  
 
 The basic theoretical questions of the research are formed of the collision between 
industrial property protection and competition, intellectual property and public domain, the 
optimal balance between the protection of distinctive signs with exclusive trademark right and 
competition, balancing the interests of interest groups relevant in a trademark law sense, as 
well as the competition law origins of the absolute grounds for refusal of trademark protection 
that create an internal limit708 for trademark law. Amongst these issues, the focus is on the 
three-dimensional trademarks related to the goods or their packaging. 
 Essential parts of the problems are especially the followings: the rising importance of 
the international trade of goods, the increased importance of legal regulation of competition, 
the strengthening of the already international character of industrial property protection, and 
the determining role of the regulation of the European Union. Accordingly, the theoretical 
(economical) issues of competition, the international legal literature and practice, the 
legislation and practice of the European Union and the legal comparative studies have a 
central role in the research.  
 The optimal balance between the trademark protection of distinctive signs and the 
protection of competition is a new and pioneer topic also in the international legal literature. 
Nevertheless, the protection of the three-dimensional trademarks is the subject of several 
foreign monographs.709 The research dealt with an issue that has not been or has hardly been a 
topic in the Hungarian legal literature.710 The issue also has significant practical importance, 
having regard also to the fact that important business interests and consequences are 
connected thereto if a sign is granted protection through trademark law for a potential 
unlimited time, or not.  
 The protection of the three-dimensional trademarks is one of the most topical issues in 
recent years and in the decade, and in which also the industrial property protection 
professional circles are intensively interested. The cause of this is on the one hand the 
inconsistence practice, on the other hand that the protection of three-dimensional trademarks 
raises specific competition law problems, as regarding three-dimensional signs the product 
and the indication of the product cannot be separated, and furthermore the remaining public 
domain is limited. The grand Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark 
System by the Max Planck Institute711 dealt with the three-dimensional trademarks in a 

                                                             
708 DR. FALUDI, Gábor: A szerzői jog és az iparjogvédelem belső korlátai [“Internal limits of protection of 
copyright and industrial property rights”], Jogtudományi Közlöny [“Jurisprudence Gazette”], 2006/7., 280-290. 
p. (FALUDI, 2006.) 
709 See in particular BÖHMANN, Dirk: Der Schutz der dreidimensionalen Marke, Universität Osnabrück, 2001. 
(BÖHMANN, 2001.); Dr. HETZELT, Nina: Dreidimensionale Marken: Freihaltebedürfigkeit, 
Unterscheidungskraft und Schutzumfang, EUL Verlag, Lohmar-Köln, 2004. (HETZELT, 2004.); SCHRAMM, 
Peter: Der Europaweite Schutz des Produktdesigns, Nomos Verlaggesellschaft, Baden-Baden, 2005 
(SCHRAMM); WINKEL, Frank N.: Formalschutz dreidimensionaler Marken, Carl Heymanns Verlag, Köln, 1979. 
(WINKEL, 1979.) 
710 In the Hungarian legal literature Natalie Náthon has prepared a thorough study on the new type trademarks, 
with the exception of three-dimensional trademarks. In her study she examined in details the color trademarks, 
sound and tactile trademarks, the smell and taste trademarks, and the trademarks of the future, i.e. the motion 
picture trademarks, the movement trademarks, the hologram and position trademarks, and the light trademarks. 
See NÁTHON, Natalie: Az új típusú védjegyek az Európai Unióban. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(OHIM), valamint az Európai Közösségek Bíróságának és Elsőfokú Bíróságának joggyakorlata [“New types of 
trademarks in the European Union. Legal practice of the Office for Harmonization in the Internal Market 
(OHIM) and the Court of Justice and the Court of First Instance of the European Communities”], PhD thesis, 
Pécs, 2009. 
711 "Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System" presented by the Max Planck 
Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15 February 2011 (Max Planck Study) Source (date of 
last view: 28 February 2016): 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf (MPS) 
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separate chapter due to their importance, and made suggestions to the legislation, which, 
however, in our view unfortunately were not accepted in the recently adopted trademark law 
legislation package.           
 Based on the above, the thesis is divided into four major parts.   
 In the first part of the thesis, I examine the basic questions of trademark protection, in 
particular the trademark in the system of intellectual property, performances and indications 
of goods, the economic analysis of trademarks, the concept of trademark and its functions, the 
relationship between intellectual property rights and competition, the role of trademark 
protection in the system of competition and the various interests groups protected by the 
trademark law. 
 The second part sets out the concept of three-dimensional trademarks, their socio-
economic background, history and the special problems raised by them, in particular  the 
competition law issues and the problems in connection with the system of the intellectual 
property rights  
 The biggest, third part of the thesis outlines and evaluates in detail the European legal 
regulation related to the protection of three-dimensional trademarks, in particular the 
conditions of protection and the relevant grounds for refusal of protection, and the relevant 
legal practice.  
 In the fourth, summarizing part of the thesis, I try to summarize my standpoint as the 
result of the research, on the basis of the basic academic questions and causations, and the 
economic, competition aspect analysis of trademarks, how I see the optimal balance between 
the distinctive signs and competition and the protection of three-dimensional trademarks to be 
achievable through legislation and legal practice.  
 
II.  Brief description of the examinations and analyses carried out and the methods of 
processing  
 
 During the examination I reviewed the academic literature dealing with the economic 
analysis of trademarks, in particular the works of Landes and Posner.712 Further, I examined 
the connections of the intellectual property rights and the competition law713, and the 

                                                             
712 See in particular: LANDES, William M. – POSNER, Richard A.: Trademark Law: an Economic Perspective, 
In: The Journal of Law and Economics, October 1987. (LANDES – POSNER, 1987.) and LANDES, William M. – 
POSNER, Richard A.: The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknapp Press of Harvard 
Unisversity Press, 2003. (LANDES – POSNER, 2003.); DOGAN, Stacey L. – LEMLEY, Mark A.: A search-cost 
theory of limiting doctrines in trademark law, In: Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary 
Research (ed.: Graeme B. Dinwoodie, Mark D. Janis), Edward Elgar, Cheltenham UK Northampton, USA, 2008. 
(DOGAN – LEMLEY, 2008.) 
713 See in particular: ANDERMAN, Steven D. – SCHMIDT, Hedvig: EC competition Policy and IPRs, In: The 
Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy, ed.: Steven D. Anderman, Cambridge 
University Press, 2007. (ANDERMAN – SCHMIDT, 2007.); Dr. BENDZSEL, Miklós: Védjegy és versenyképesség 
[“Trademark and competitiveness”], Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle [“Industrial Property and Copyright 
Law Review”] (112.) year 4., 2007. August, HIPO, Budapest, 5-11. p. (BENDZSEL, 2007.); BOBROVSZKY Jenő: 
Az enyém, a tied és a miénk a szellemi tulajdonban Áttekintés a közkincs és a szellemi magántulajdon egyes 
összefüggéseiről az Internet tükrében [“Mine, Yours and Ours in Intellectual Property. Overview of Some 
Connections of Public Domains and Intellectual Property in the Mirror of the Internet”], Hungarian Association 
for the Protection of Industrial Property and Copyright, 2008., source (date of view: 28 February 2016): 
www.mie.org.hu; Dr. CHRONOPOULOS, Apostolos: Das Markenrecht als Teil der Wettbewerbsordnung, Carl 
Heymanns Verlag 2013. (CHRONOPOULOS, 2013.); KOLSTAD, Olav: Competition law and intellectual property 
rights – outline of an economic-based approach, In: Josef Drexl (ed.): Research Handbook on Intellectual 
Property Law and Competition Law, Edward Elgar Publishing Limited, Glos, 2008. (KOLSTAD, 2008.); 

RÉGIBEAU, Pierre – ROCKETT, Katherine: The Relationship between Intellectual Property Law and Competition 
Law: an Economic Approach, In: The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy, 
Steven D. Anderman (ed.), Cambridge University Press, 2007. (RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007.); WHISH,  

Richard: Versenyjog, Competition Law – Hungarian translation of the 6th edition in English, HVG-ORAC, 
BUDAPEST, 2010. 
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academic literature analyzing and researching the trademark law interests and trademark 
functions.714  
 I also examined the history of the regulation of three-dimensional trademarks, the 
socio-economic reasons of the development of this protection and also the academic literature 
examining these.715 
 In the biggest, third part of the thesis that examines the legislation and jurisprudence, I 
followed the following methods.   
 Firstly, it shall be noted that the conditions of trademark protection and the absolute 
grounds for refusal were regulated by the directive of the European Union716, which was taken 
over basically word for word by the European Union Trademark Regulation717 and also by the 
Hungarian Trademark Act718. Having regard also to this, the relevant rules of the directive, 
thus the conditions of protection and the relevant absolute grounds for refusal were examined 
one by one. Within this method, at first I shortly examined the positive conditions of 
trademark protection, i.e. the concept of a sign, the possibility of graphical representation and 
the competence to distinguish (Chapter III.2); thereafter I examined in details the relevant 
absolute grounds for refusal or in other words the negative conditions of trademarks 
protection (Chapter III.3). Among the grounds for refusal of protection, I discussed the 
general questions (Chapter III.3.1), thereafter the grounds that are general and to be applied to 
every sign, thus the lack of distinctive character, the descriptive character and the possibility 
of acquiring distinctive character (Chapters III.3.3- III.3.7). Thereafter, I examined the general 
questions of the three special grounds for refusal of protection related to the shape of goods 
and packaging (Chapter III.3.8), then the regulations and practice of each special ground for 
refusal of protection one by one: firstly the shape resulting from the nature of the good 
(Chapter III.3.9.), secondly the technical functionality (Chapter III.3.10.), and thirdly the 
shape which gives substantial value of the good (Chapter III.3.11.).   
 Secondly, I set out the goals of legal policy and the connections in the legal system 
related to each condition of protection and to each relevant absolute ground for refusal, in 
particular the connections to designs and patents.  
 Thirdly, I analyze in details the case law regarding each positive condition of 
protection and absolute ground for refusal.  

                                                             
714 See in particular: PRÜFER-KURSE, Tihani: Interessenschwerpunkte im Markenrecht, Herbert Utz Verlag, 
München, 2010. (PRÜFER-KURSE, 2010.) 
715 See in particular: ANNAND, Ruth: Developments in Registrability: The Definition of a Trade Mark and its 
Relationship with the Requirement of Disctinctiveness, In: Trade Marks Retrospective (ed.: Norma Dawson & 
Alison Firth), University of London, 2000. (ANNAND, 2000.); BURRELL, Robert – BEVERLY SMITH, Huw – 
COLEMAN, Allison: Three-dimensional Trade Marks: Should the Directive Be Reshaped, In.: Norma Dawson – 
Alison Firth (ed.) Trade Marks Retrospective, University of London, 2000. (BURRELL – BEVERLY SMITH – 
COLEMAN, 2000.); DRESCHER, Thomas D.: The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals 
to Symbols to Myth, In: Trademark Reporter 1992., Vol. 82. 301-340. p. (DRESCHER, 1992.); ISAAC, Belinda: 
Brand Protection Matters, Sweet & Maxwell, London, 2000. (ISAAC, 2000.) 
716 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade 
marks (89/104/EEC) (Old Directive) and the Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the 
Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Directive) – 
Article 3 Points (1) b-c) and Article 3 Point (1) e. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of 
the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (New 
Directive) – Article 4 Points (1) b-c) and Article 4 Point (1) e). 
717 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (old CTR), and the 
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (CTR) Article 7 
Points (1) b-c) and Article 7 Point (1) e). Further see: Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament 
and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community 
trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on 
the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the 
Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Amendment of CTR).  
718 Act XI of 1997 on the protection of trademarks and geographical indications (Trademark Act) Section 2. 
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 Within this, I examined in their entirety the principles of application of law set out in 
the preliminary rulings of the Court of Justice of the European Union, as follows: (i) Philips v. 
Remington719, (ii) Linde/Winward/Rado720, (iii) Henkel721, (iv) Dyson722, (v) Benetton v. G-
Star723, (vi) Hauck v. Stokke724, (vii) Nestlé v. Cadbury.725 
 Further, I discuss in connection with the European Union trademarks the decisions of 
the European Union Intellectual Property Office, its Boards of Appeal, the General Court and 
the Court of Justice of the European Union, in particular the cases that reached the court phase 
and the case law that has emerged from these cases. 
 Further, I analyze the decisions of Hungarian legal practice and make references to 
legal practices of other legal systems (e.g. Germany), and I also have a look, without an 
extensive comparison of laws, on the legal regulation and practice of the United States of 
America.   
 At last, to all ground for refusal of protection belongs a case study, which sets out the 
case in details, including the facts of the case, the arguments of the parties and the 
decisions.726 The detailed description is not an end in itself: the case study is namely a 
significant (in some cases the most significant) relevant decision, through which the 
evaluation, critics of the case law can be formulated in details and in an illustrative manner.  

                                                             
719 Preliminary ruling of the Court in case No. C-299/99 Philips v. Remington of 18 June 2002. The subject of 
the English case that was the basis of the reference for preliminary ruling was the three-headed electric razor 
under trademark protection for Philips, and the alleged infringement thereof and the validity of the trademark. 
The trademark consisted of three circle-shaped heads, which form an equilateral triangle.   
720 Preliminary ruling of the Court in joined cases C-53/01, C-54/01 and C-55/01 Linde AG, Winward Industries 
Inc. and Rado Uhren AG of 8 April 2003. Three three-dimensional trademarks served as the basis of the 
reference for preliminary ruling. The first trademark application related to a forklift, the second to a flashlight 
and the third to a wristwatch.   
721 Preliminary ruling of the Court (Sixth Chamber) in case No. C-218/01 Henkel of 12 February 2004. The 
subject of the case that was the basis of the reference for preliminary ruling was a German trademark application 
from Henkel, which applied for trademark protection for the sign related to an elongated bottle shape for storing 
liquid detergents.   
722 Preliminary ruling of the Court (Third Chamber) in case No. C-321/03 Dyson Ltd. of 25 January 2007. An 
English trademark application case served as the basis of the reference for preliminary ruling. The subject of the 
three-dimensional trademark application filed by the Dyson company was a vacuum cleaner containing a clear 
storage box.   
723 Preliminary ruling of the Court (Sixth Chamber) in case No. C-371/06 Benetton Group SpA v. G-Star 
International BV of 20 September 2007. The case serving as the basis of the reference for preliminary ruling 
took place in the Netherlands, where G-Star had two three-dimensional trademarks. The trademarks were 
protected for clothing products, the signs aimed to get protection for a special design of trousers.   
724 Preliminary ruling of the Court (Second Chamber) in case No. C-205/13 Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke 
A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik and Peter Opsvik A/S of 18 September 2014. The reference for 
preliminary ruling was presented by the Dutch court in the procedure for cancellation of the Benelux trademark 
depicting the shape of the "Tripp Trapp" children’s chair distributed by Stokke and company.   
725 Judgment of the Court (First Chamber) in case No. C-215/14. Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK 
Ltd. of 16 September 2015. The request for preliminary ruling was presented by the High Court of Justice 
(England&Wales) in the procedure of the opposition filed against the trademark registration in the United 
Kingdom of the three-dimensional sign depicting a chocolate covered wafer bar consisting of four fingers of 
Nestlé.  
726 In relation to distinctiveness and the acquisition thereof see: judgment of the General Court (Third Chamber) 
in case No. T-460/05 Bang & Olufsen A/S v. OHIM of 10 October 2007 (Bang & Olufsen first decision) and 
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) in case No. T-411/14 The Coca-Cola Company v. OHIM of 24 
February 2016 (Coca-Cola bottle case). 
In relation to the shape resulting from the nature of the good see order No. Pfv.IV.21.096/2010/3. of the Curia 
(the Lindt chocolate bunny case). 
In relation to technical functionality see the judgment of the Court (Grand Chamber) in case No. C-48/09. P. 
Lego Juris A/S v. OHIM of 14 September 2010 (Red Lego Brick case).  
In relation to the shape which gives substantial value of the good see the judgment of the General Court (Eighth 
Chamber) in case T-508/08 Bang & Olufsen A/S v. OHIM of 6 October (Bang & Olufsen second decision). 
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 The part covering the legal regulation and the practice is not only informative, but also 
analytical that places the legal regulation and practice in the theoretical context, criticizes 
them based on the aspects set out in the academic literature, competition law and economics, 
further points out and analyses the contradictions and flaws in the case law, and contains 
conclusions based on all of these in connection with the legal regulation and practice with 
respect to each ground for refusal of protection.  
 
III.  Summary of the scientific results  
 
III.1 Trademark protection in the system of competition  
 
 According to the economic analysis of trademarks, the advantage of trademark 
protection is (i) primarily that it reduces the costs of consumer searches, and (ii) facilitates the 
quality control, the maintenance and improvement of quality and (iii) enriches the language 
and visual culture. These advantages can be fulfilled by the signs that have distinctive 
character. The distinctive character is the basic function of the trademarks, from which every 
other function derives. Furthermore, the concept of trademarks can be defined through the 
distinctive character.    
 Nowadays it has been widely accepted that competition policy and intellectual 
property are complementary and essential components of the modern economic policy. 
Trademarks having distinctive character have an important role in the market economy and 
they are part of the system of undistorted competition according to the practice of the Court of 
Justice of the European Union.727 
 As a main principle, the intellectual property rights, including trademarks, and 
competition are not in conflict with each other. Nevertheless, trademark law has to, as in 
general the intellectual property rights have to, eliminate the possible disadvantages arising 
from the exclusive protection, which means numerous external and internal competition law 
limitations on intellectual property rights.   
 In relation to the external competition law limitations of the trademark law, it can be 
stated that in general only the exercise of the validly granted intellectual property right may be 
limited by the competition law on the basis of cartel law and the prohibition on abuse of 
dominant position. However, contrary to other intellectual property rights, in particular to the 
copyrights and patents, these external competition law limitations are not that relevant in 
trademark law due to the nature of this right.  
 The external competition law limitations of the exclusive intellectual property rights 
may be primarily the limitations deriving from cartel law and the rules on abuse of dominant 
position.    
 The importance of the rules of cartel law is reflected in the transfer of copyrights and 
industrial property rights and in their licensing, in technology transfer and cooperation 
agreements, and in respect of the legislation these appear primarily in the form of block 
exemption regulations in the EU. The application of the rules against the abuse of dominant 
position is necessary in connection with intellectual property rights if the protected right 
works as an “essential facility”, or when the conduct of the owner beyond the limits of his 
legal monopoly restricts the competition on the secondary market, or when he constitutes 
abuse of dominant position (e.g. overpricing).  
 None of the above detailed external limitations of the exercising of the intellectual 
property rights is typical in case of trademarks as the trademarks do not mean market 
standards or actual market monopolies  and are not technologies. Further, the trademark by its 
nature practically never provides dominant position to its owner. Régibeau and Rockett 

                                                             
727 Judgment of the Court in case No. C-10/89. CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG of 17 October 1990 (HAG II 
decision) Section 14. 
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named two cases concerning trademarks, in which competition law concerns could arise in 
connection with the exercise of trademark rights, namely the compulsory licensing of 
trademarks and the so-called umbrella branding. However, in both cases, the authors come to 
the conclusion that serious competition concerns do not arise and there is no reason for 
competition law intervention in any of these cases.728 
 However, numerous internal limitations of the trademark law are inspired by 
competition law, especially some of the absolute and relative grounds for refusal of protection 
and furthermore the limitation of trademark protection, the exhaustion of rights and the 
requirement to use. The Max Planck Study set out with principal importance that trademark 
law and free competition are not in conflict with each other. On the contrary, trademarks, 
rather than limiting the competition, are essential elements of the well-functioning 
competition. 
 Among the internal limitations of the trademark law the absolute grounds for refusal 
of protection are subject of the present thesis, with a focus on three-dimensional trademarks. 
 Among the absolute grounds for refusal of protection, the economic analysis of 
trademarks, the relationship between trademarks and competition, and the examination of 
trademark law interests point to the same direction and lead to the same fundamental question.  
 This fundamental question is what the optimal balance is in relation to the absolute 
grounds for refusal of protection, as the internal competition law limitation of the trademark 
law. In other words, where is the optimal balance between the underlying interests (owners, 
consumers, competitors) and between trademark and competition, or in other words between 
intellectual private property and the public domain. 
 The granting of trademark protection to the signs or the refusal thereof means and 
needs eventually the consideration between two fundamental public interests and value and 
the establishment of the optimal balance between them. It is clearly of public interest to 
ensure the free use of non-distinctive or descriptive signs, to protect the competition and to 
prevent that the owner monopolizes descriptive or functional signs in the form of trademark 
protection basically for unlimited period of time. On the other hand however, there is a public 
interest in granting trademark protection to the signs having distinctive character, as the 
distinctive signs have important functions and advantages in the market economy. The 
trademark protection actually granted to distinctive signs facilitates that the consumer can 
distinguish from each other in respect of their origin the products coming from different 
manufacturers. Further, in the absence of the exclusive right the competitors would be 
allowed to copy the individual signs until the very last detail, however, beyond the harm to 
the interests of the owners, this would unavoidably lead to consumer confusion and to obvious 
harm of the consumers' interests.    
 Thus, during the examination of absolute grounds for refusal of trademark protection 
concerning a sign, ultimately it is always necessary to weigh whether in that case the free 
competition and the protection of competitors or the interests of trademark owners and the 
protection of consumers against the confusion are the more important. In other words, 
eventually balance shall be established between two great interests: between the protection of 
consumers against the confusion and the prevention of unfair competition.   
 This fundamental question and the establishment of the optimal balance is of particular 
significance in relation to the new types of trademarks and in particular to the three-
dimensional trademarks. That is why the three-dimensional trademarks were the subject of the 
examination of this thesis.   
 
III.2. Special issues raised by the protection of the three-dimensional trademarks  
 

                                                             
728 RÉGIBEAU – ROCKETT, 2007., 543-545. p. 
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 The trademark protection of the three-dimensional signs is based by the socio-
economic change within the frame of which the visual communication is growing and as a 
result of which in the shape of products, and/or in the packaging of products the market 
players are competing noticeably stronger, and in them the consumers actually see in more 
cases an identifier of origin, a distinguishing sign, thus a sign having trademark functions.  
 The three-dimensional signs have exactly the same rational economic advantages of 
trademarks as the traditional trademarks, thus their protection is justified.  

However, the trademark protection of three-dimensional trademarks tends to restrict 
more the competition by its nature rather than the traditional signs, and raises numerous 
specific problems, in particular the relationship with the other segments of intellectual 
property rights.  

Firstly, the trademark protection of the shape of products, design of products 
somewhat overthrows the traditional paradigm of the subject-matters of the various 
intellectual property rights, according to which the artistic activity may be granted copyright 
protection, the inventive activities may be granted patent protection, while the signs indicating 
the origins may be granted trademark protection. The shape of the product may be at the same 
time an art work, invention and, as the tendencies of the last decades show, also indication of 
origin.  

Secondly, the expansion over the traditional scope of protection may cause the risk 
that it disrupts the delicate competition balance built for the protection of the separate subjects 
of protection, and it causes changes also in the inner structure of the trademark law, as in case 
of traditional signs, the good and the indication of the good are separated, while in case of 
trademarks protecting the good and their packaging they are not.  

Thirdly, in case of three-dimensional trademarks, the reservation of the sign for one 
owner may in narrow the remaining alternatives more than in case of traditional trademarks. 
In other words, trademark protection granted to specific words and expropriation of that word 
for the benefit of one market player has a minimal impact on the competitiveness of the 
remaining market players, as the number of words to designate and to describe the origin of 
the product is basically unlimited, therefore the expropriation by trademark protection is of 
negligible effect on competition. However, the range of shapes, with which a particular 
product may be manufactured, is usually limited. Also the Max Planck Study refers to the 
more limited public domain remaining after granting trademark protection to a particular 
product or shape of packaging, and it finds this as the starting point of the special problems in 
connection with three-dimensional signs.  

The availability of alternative signs remaining beyond the sign that is expropriated by 
trademark protection is a very important factor also in the economic analysis of trademarks. 
The high value of this is, according to the economic analysis, the basic condition of a 
trademark system that efficiently reduces the search costs of consumers. The higher this value 
is (the higher the number of the available of alternative signs) the more realistic it is that the 
trademark successfully minimalizes the search costs of consumers. However, in case one 
undertaking gets exclusive right to use such a sign that designates one whole product group, 
the competition is harmed with the competitors.  

With regard to the optimal balance, from an economic perspective it can be concluded 
that the legal monopoly provided by trademark protection becomes undesired market 
monopoly only if the consumers consider that the sign protected by the trademark may be 
weakly replaced. In this case namely the trademark provides an exclusive control over a 
resource that cannot be replaced, which creates real market monopoly and makes it possible to 
the undertaking to apply extra profit against the consumers. The degree of market power is 
obviously inversely proportional to the ratio of substitution. For this reason, the descriptive, 
the generic, and the functional signs are excluded from trademark protection.     

 
III.3.  Legislation and case law: creating the optimal balance 
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III.3.1  Starting point: the current imbalanced situation 

 
In connection with the three-dimensional trademarks on the one hand the general 

absolute grounds for refusal are applicable and on the other hand, in connection with the 
shape and packaging of the product, in the European Union the legislator introduced three 
special grounds for refusal, namely the exclusion from trademark protection of the shape 
resulting from the nature of the good, the shape carrying technical function and the shape 
which gives substantial value to the good. Nevertheless, it shall be noted that as a result of the 
recent trademark reform in the European Union the application of the three special grounds 
for refusal will be expanded beyond the shape to any other characteristics of the product.  

It is a question whether these three special grounds for refusal, the general grounds for 
refusal and their practice lead to the optimal balance or not.  

According to my standpoint, currently there is no optimal balance. In my view the EU 
legal practice has excessively moved towards the protection of competitors, the free 
competition and the public domains. The imbalance can be particularly spotted in the field of 
the special grounds for refusal but it is reflected also in relation to general grounds for refusal, 
in particular distinctiveness. 

Unfortunately this imbalance was not remedied with the EU trademark reform. In my 
view the legislation missed an outstanding opportunity to create the balance.  

Besides the imbalance, another main problem of the EU and national practice is the 
lack of clear system of requirements and the inconsistent case law.   

The problems of legal regulation and case law and the solutions suggested by me 
thereto are summarized as follows. 

 
III.3.2  The shape-specific grounds for refusal 
 
III.3.2.1 The shape resulting from the nature of the good 
 
 The trademark law questions and problems in relation to the shape resulting from the 
nature of the goods can in my view fully be treated on the basis of the general grounds for 
refusal, in particular based on the lack of distinctiveness.  
 The only refusal based on the shape resulting from the nature of the good as separate 
legal ground (the case of the “Lindt Easter bunny” analyzed in the case study) brought in my 
view the main lesson that the choice of legal ground was wrong, as the correct legal ground 
would have been the lack of distinctiveness.  
 In this regard it has an importance that according to the European trademark law 
regulation, the distinctiveness may be acquired but in case of applying the shape resulting 
from the nature of the good as ground for refusal it is not possible to prove acquired 
distinctiveness. 
 The shapes resulting from the nature of the goods do not have a role and sense as 
separate, specific ground for refusal. Therefore, in my view it should be deleted from the 
European trademark law. However, during the EU trademark law reform the ground for 
refusal was not deleted, moreover, the legal practice further expands this ground for refusal.    

 
III.3.2.2. Technical functionality 

 
In case of three-dimensional signs in general it is more important to separate the patent 

protection and the trademark protection than to separate the trademark protection and 
copyright and design protection. During the interpretation and application of functionality it 
always should be taken into account that granting or refusing trademark protection to a sign 
ultimately means the setting up of the ideal balance between two fundamental public domain 
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and value: balance of interests between on the one hand the protection of distinctive signs and 
on the other hand the avoidance of unfair competition.   

I agree with the legal policy aims of the functionality as absolute ground for refusal of 
protection, therefore I find the technical functionality as absolute ground for refusal to be 
maintained, corresponding with the standpoint of the Max Planck Study.  

However I do not agree with the application of the ground for refusal of protection that 
was recorded in particular in the Philips v. Remington preliminary ruling of the European 
Court of Justice and in the "Red Lego Brick" decision.  

In my view the optimal balance may be created as follows: 
1. During the examination of functionality, contrary to the Philips v. Remington and 

"Red Lego Brick" decisions and corresponding to the decisions of the Hungarian courts 
passed in the Lego cases, I find it of primary importance to examine the alternative shapes, 
thus the shapes that qualify as economically reasonable substitutes to the shape at hand. The 
need for examination of alternative shapes is supported also by the economic analysis. 
According to economic analysis the shapes is functional if it has no economically reasonable 
substitute. The examination of alternative shapes is justified also by the functionality test for 
design protection, as well as by the taxonomy of the Directive, within which the alternative 
shapes shall be examined in relation to other special grounds for refusal, for example with 
regard to the shape resulting from the nature of the good. The examination of alternative 
shapes is according to more standpoints in legal literature the only relevant test of 
functionality. After all, the examination of alternative shapes was the decisive examination 
criterion of the Swiss Lego case and this examination may be relevant also in the US practice.     

2. The examination of functionality requires the assessment of wide range of 
evidences, including the fundamental examination of possible earlier patent documentation, 
primarily the examination of patent claims. Nevertheless, in my view the assessment of 
functionality shall be essentially a matter for experts.   

3. In my view the concerns of the European Court of Justice set forth in relation to the 
accessibility and the remaining public domain are exaggerated, especially having regard to the 
fact that these concerns can be eliminated with other institutes of the trademark law (in 
particular: the requirement of distinctiveness, the assessment of the scope of protection in the 
context of likelihood of confusion and the limitations of trademark law).    

4. The functionality as ground for refusal, having regard also to the modern design 
theory and practice that puts dominantly into the shade the function of the product, should be 
very narrowly interpreted and applied. Therefore, in connection with three-dimensional 
trademarks, the primary and (with the very narrow exceptions reading functionality) in my 
view the only relevant question shall be whether the trademark has distinctive character.    

 
III.3.2.3. The shape which gives substantial value of the good 

 
The shape which gives substantial value of the good as a ground for refusal that aims 

to protect the competition originally served to separate design protection, copyright and 
trademark protection. However, this aim has since been surpassed by the practice. 

The refusal of protection of a shape having distinctive character and functioning as a 
source indicator on this legal basis does in my view generally does not protect competition, 
but rather it has an opposite effect. In the Community law, there is no balance between 
trademarks and competition and between the relevant trademark law interests. One can 
formulate more general critics against the shape which gives substantial value of the good as 
an absolute ground for refusal. 

It is a convincing argument that the exclusion from protection of a shape carrying 
actual technical function is justified. The same considerations however cannot necessarily be 
applied to designs and copyrights. According to my standpoint, the competitors do not have 
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justified need to be able to use an aesthetically appealing shape even if the aesthetical quality 
gives substantial value to the good.  

According to the economic theory when a sign performs the essential trademark 
function then granting trademark protection fundamentally does not mean the harm of 
competition. On the contrary, the refusal of granting trademark protection to a shape having 
distinctive character does not serve the effective competition as it harms the interests of 
consumers against deception and it harms the interests of the trademark owner, which two 
interests are equal to the interest of competitors, in the perspective of effective competition.     

Possible concerns about the value of goods are perfectly manageable based on the 
distinctiveness requirement as absolute ground for refusal, in particular with regard thereto 
that its required level is quite high in the European case law. In the event that a sign has either 
inherent or acquired distinctiveness and with these it really performs the trademark function, 
then, in my opinion there is no competition policy reason to refuse the trademark protection 
because of its aesthetical value. The ability for trademark protection of a shape should only 
depend on whether it refers to the origin, thus whether it has distinctive character and not on 
whether it is nice or ugly. Word or figurative trademarks may also have significant 
commercial value, however no one thinks of the exclusion of these from trademark protection 
because of their value.   

In the United States of America “aesthetical functionality” is also uncertain and it got 
several critics. We can add, contrary to EU law, according to the US law and practice the 
alternative shapes may be examined in the context of aesthetic functionality, expanding and 
thereby making the examination of grounds for refusal more lifelike. Furthermore, in US law 
and practice, contrary to the European law, the distinctive character is possible with regard to 
the aesthetic features.  

Based on the above, according to the suggestion of the Max Planck Study, the ground 
for refusal should be deleted from the European trademark law. The INTA and several 
representatives of the legal literature agreed with this conclusion.    

I agree with this standpoint. In my view, the interest of effective competition and the 
optimal balance of the protection of competitors and trade indications would be ensured by 
the deletion of this ground for refusal from the European trademark law.  

The development of law, in my view unfortunately, moves just in the opposite 
direction. The European comprehensive trademark law reform namely kept this ground for 
refusal.  
  
III.3.3 The distinctive character and the acquisition thereof 
 
 According to my standpoint the distinctive character as absolute ground for refusal 
should be the decisive and the most important ground for refusal, besides which, apart from 
the very narrow exception of really technically functional signs, I found the above 
summarized special grounds for refusal of the European trademark law to be irrelevant.  

Consequently, in relation to the distinctive character I find it to be crucial to develop 
such a jurisprudence that creates the optimal balance between the private property and public 
domain or in other words between the interests of trademark owners, consumers and the 
competitors.    

The requirement of legal certainty justifies the development of a uniform, predictable 
jurisprudence in relation to three-dimensional signs.   
 The optimal balance, in my view, may be ensured a follows:  
 1. Because of the special problems raised by the protection of three-dimensional 
trademarks (in particular the restricted nature of the remaining public domain, and the merger 
of the good and indication of good in three-dimensional trademarks) the more stringent legal 
practice towards three-dimensional trademarks than towards conventional signs is justified.  
 However, this more stringent practice should not lead to a legal practice that is overly 
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strict, making obtaining trademark almost impossible and/or to a legal practice that is 
formalistic and has no regard to the specific circumstances of the given case.   
 Further, I do not find it to be correct that this strict legal practice is reasoned by the 
European courts that the consumers usually do not relate the shape, packaging of a product to 
the origin, while they add that stricter conditions should not set towards three-dimensional 
signs than towards traditional signs.  
 It cannot be forgotten that the main reason of introducing three-dimensional 
trademarks was that socio-economic background, according to which the consumer is able to 
see indications of origin in the shape or packaging of the good. Further, the level of attention 
of consumers varies by product groups, sectors; however this court practice does not make it 
possible to take it into account and does not lead to a differentiated approach.    
 2. For my part I do not agree with the suggestion of the Max Planck Study that it 
should be always necessary to prove the acquired distinctiveness in the event of three-
dimensional trademarks. This was opposed also by professional organizations, and the US 
legal practice cited by the Max Planck Study was criticized by the European legal literature. 
In my view also the possibility to prove the inherent distinctiveness by the applicant should be 
upheld.  
 3. In my view, the detailed and substantive examination, based on all the 
circumstances of the case is necessary in case of every three-dimensional sign in order to 
determine whether it has inherent distinctiveness or not.  
 Consequently, according to my standpoint a complex examination that takes into 
account the characteristics of the specific product sector and that adjusts thereto is necessary 
regarding the inherent distinctiveness. In my view the examination should cover among others 
the followings:  
 (i) similarly to the present practice: the characteristics of the product shape, namely 
how usual or unusual the shape is in the sector concerned (but this should not mean a novelty 
test as in design protection) as the usual shapes are not capable of indicating origin; further 
 (ii) in my view it is justified to broaden the examination and to examine in particular 
 - the habits of consumers regarding the product group concerned (how usual it is in the 
sector concerned that the consumer sees indication of origin in the three-dimensional sign), 
 - the freedom of creation (the bigger the variations of shapes is, the easier may be the 
registration), further, in relation to the freedom of creation,  
 - the specifics of the product market concerned, within which in particular the 
remaining alternatives, the quantity and quality thereof, thus in other words the extent of 
remaining public domain; and at the end it is important that 
 (iii) the consumer will not see indication of origin in the shape solely resulting from 
the nature of the good and in functional characteristics; however the assessment of this is 
somewhat more complex than aesthetical characteristics: because the aesthetical 
characteristics may lead in specific cases to the result that the product differs because of them 
from the product shape usual in that sector and with this it has distinctive character.  
 It is worth connecting the examination criteria and evaluating it having regard to each 
other. The more the consumer sees in the shape of the good or packaging an indication of 
origin regarding the sector concerned, the less justified it is to require a shape that should be 
significantly different from the usual for the inherent distinctive character. On the other hand, 
the narrower the remaining public domain is, it should be more strictly examined whether the 
shape is different from the shapes usual in that sector and whether in this way the shape has 
inherent distinctiveness.  
 Based on the above, to create the optimal competition balance regarding the 
examination of inherent distinctive character, I consider that a complex examination is 
justified, one that takes into account the specific characteristic of a product sector, that adjusts 
to the characteristics of a product sector, that is differentiated by product sectors and that is 
broader.  
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 The examination becomes more complicated (in specific cases it requires the use of 
professionals), but presumably it leads to a more optimal result.  
 During this complex examination the interests of the relevant interests groups, thus the 
interests of the owners, the consumers and the competitors related to keeping the shape free, 
can be examined in order to bring a decision that creates the optimal balance between all 
interests with regard to the inherent distinctiveness. In my view, the interests of the different 
interests groups shall not be secured after the decision on the distinctiveness, but before 
bringing the decision or during making the decision.   
 4. I agree that in most of the cases the applicant will not be able to prove the inherent 
distinctiveness, thus in practice, proving the acquired distinctiveness gets an important rule.  
 Also regarding the acquired distinctiveness the practice shall not be too strict that 
makes achieving registration practically almost impossible. I agree with the suggestion of the 
Max Planck Study that the criteria of acquired distinctiveness should be relieved, primarily in 
respect of its territorial extent.  
 It is not necessarily justified to require conventionally proving distinctiveness in 
respect of all of the EU members, this was referred to by the CJEU in the Lindt chocolate 
bunny case. It would be satisfactory to prove acquired distinctiveness in respect of a 
significant territory of the EU. Further, it would be justified to reduce the standards of the 
necessary level and to set up unified sets of requirements.  
 Besides the distinctive character, I do not consider as an important ground for refusal 
the ground for refusal related to the so-called descriptive trademarks. On the one hand, this 
ground for refusal has been applied in very few cases in respect to the three-dimensional 
trademarks, but it leads to unwanted delimitation issues. On the other hand, in harmony with 
the Max Planck Study, contrary to the current practice, the interests of competitors related to 
keeping the shape free should be taken into account also with regard to the distinctive 
character, and not only with regard to the descriptive character. With this, the relevance of 
descriptive character as ground for refusal would be fully reduced.  
 
III.3.4. Scope of protection 
 

The standpoint that the scope of protection of signs with weak distinctiveness should 
be set to be narrower should be guidance also in case of three-dimensional signs.  

In case of three-dimensional signs (where the registration examination is stricter than 
in case of traditional trademarks) it is in my view not absolutely necessary to ensure wide 
scope of protection. The reason of this is that the trademark protection of three-dimensional 
trademarks is justified by their protection as distinctive signs and they should not serve to 
monopolize product categories, thereby hindering the free competition.  
 In my view the trademark law concerns related to three-dimensional signs or to the 
trademark protection of three-dimensional signs could be balanced by setting the scope of 
protection narrower in case of three-dimensional signs, during which the interests of all 
interests groups could be also evaluated to create the optimal balance. The concerns of the 
Court of Justice of the EU set forth in the “Red Lego Brick” case related to the access could 
be reduced this way.  
 
IV.  Utilization of scientific results, possibilities of utilization 
 
 To sum up the above, according to my standpoint the optimal balance between 
trademark and competition, between the trademark law interests groups (owners, consumers, 
competitors), further between private property and the public domain can be achieved in 
relation to three-dimensional trademarks through the followings. 
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 The below items give guidance partly to a possible future reform in legislation, partly 
to the legal practice. Therefore, the results of the research can be used both in legislation and 
in legal practice.  
1. The distinctive character shall be the most important and in most cases the only relevant 
requirement for protection or absolute ground for refusal in connection with three-
dimensional trademarks.   
2. In relation to distinctiveness the stricter legal practice compared to traditional signs is 
justified; however, contrary to the suggestion of the Max Planck Study, the applicant should 
have the opportunity to prove inherent distinctiveness.   
3. In relation to inherent distinctiveness, the evolvement of a more complex legal practice 
than the current would be necessary, i.e. a practice that covers all aspects of the case, takes 
into account the characteristics of the product sector concerned and that is differentiated by 
product sectors. This would give opportunity to the take into account and to consider the 
interests of owners, interests of consumers against deception and the interests of competitors 
to remaining public domain.  
4. Presumably in most cases it will continue to be necessary to prove acquired distinctiveness 
on the part of the applicant to obtain protection. It would be justified to reduce and to unify 
the territorial requirements and the necessary level of this.  
5. The shape resulting from the nature of the good or other characteristic as special ground for 
refusal shall be deleted from the European trademark law.  
6. Significant changes are necessary in the practice of technical functionality as special 
ground for refusal, primarily the introduction of examination of alternative shapes and 
providing the taking of evidence by experts, whereas in general the ground for refusal should 
be handled as a very narrow exception.  
7. The shape which gives substantial value of the good or other characteristic as special 
ground for refusal shell be deleted from the European trademark law.  
8. It is justified in specific cases that the scope of protection of three-dimensional signs under 
trademark protection should be narrower to eliminate competition law concerns, similarly to 
the protection of signs with weak distinctive character.   
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