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Az osztályozással kapcsolatos projektek 
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Együttműködési Alap 

Konvergencia Program 

CP1 osztályozási gyakorlat  

harmonizálása 

CP2 osztályok fejezetcímei 

közös gyakorlat  

TM Class 

Fill Up & Harmonization 

Alista 

Taxonómia 



CP2 osztályok fejezetcímeivel kapcsolatos  
közös gyakorlat 

2011 júliusában alakult munkacsoport célja: 

- közös értelmezés és gyakorlat kialakítása, 

- megoldás kidolgozása az ügyfelek számára, 

- a döntés hatása a korábbi ügyekre, 

- összehangolt kommunikációs stratégia 
 

2012. Június 19. C-310/07 ítélet az IP Translator ügyben 
 

2011-ben alakult Taxonómia projekt célja: 

- a Nizzai osztályok fejezetcímeinek részletes lebontása, 

- a fejezetcímek által nem lefedett kategóriák kialakítása, 

- az osztályok logikai felépítésének feltérképezése 
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Közös kommunikáció 1 (2013) 



CP1 áruk és szolgáltatások osztályozási 
gyakorlatának harmonizálása 

 Megengedhető-e a [Nizzai Osztályozás] fejezetcímei általános 

kifejezéseinek használata a védjegybejelentés hatálya alá tartozó 
különböző áruk vagy szolgáltatások meghatározása céljából?  

[C-307/10 IP Translator ügy második kérdése] 

  

 A fejezetcímben alkalmazott általános kifejezések alkalmazhatóak, 
amennyiben azok megfelelnek a egyértelműség és pontosság 
követelményeinek.  

[C-307/10 IP Translator ítélet 54-55 pontjai] 
 

projekt célja: osztályok fejezetcímeiben szereplő túl általános 
kifejezések azonosítása 
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projekt célja: 



CP1 áruk és szolgáltatások osztályozási 
gyakorlatának harmonizálása 

  

 Nizzai osztályozás szerinti általános kifejezéseire vonatkozó közös 

gyakorlatról 

 - 11 nem elfogadható kifejezés 

 - a fejezetcím általános kifejezésének meghatározása 

 - a kellően egyértelmű és pontos megfogalmazás kritériumai 

  - megnevezés természetes és szokásos jelentése 

  - jellemzők, rendeltetés, azonosítható piaci ágazat 

 

  

 Az árujegyzék kifejezéseinek elfogadhatóságáról 

  - a kellően egyértelmű és pontos kritériumok alkalmazásának a kiterjesztése  
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Közös kommunikáció 2 (2014) 

Közös kommunikáció 3 (2014) 



CP1 áruk és szolgáltatások osztályozási 
gyakorlatának harmonizálása 

Nem elfogadható 
kifejezés (példák)  

• Egyéb fémtermékek, amelyek 
nem tartoznak más 
osztályokba (6. osztály) 
 

 

 

 

 

• Gépek (7. osztály) 
 

 

 

 

 

• Nemesfémek és ötvözeteik, 
valamint az ilyen anyagokból 
készült, vagy ezekkel bevont 
termékek (14. osztály) 

 

Javaslat (példák)  

• Fémből készült szerkezeti 
elemek (6. osztály) 
 

• Mezőgazdasági gépek (7. oszt) 
 

• Fejőgépek (7. osztály)  
 

• Műanyag feldolgozó gépek      
(7. osztály) 
 

• Nemesfémből készült 
műtárgyak, műalkotások       
(14. osztály) 
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Mindezek hatása a gyakorlatra 

 Fejezetcím használata (és nem terjeszt elő nyilatkozatot)  

 - a fejezetcím szó szerinti értelmezése – ha az érintett fejezetcím 
tartalmazza a 11 kifejezés egyikét  alaki felhívás 

 

 Fejezetcím általános kifejezéseinek alkalmazása önállóan 

 - ha tartalmazza a 11 kifejezés egyikét  alaki felhívás 
 

 Egyéb kifejezések alkalmazása  

 - a kifejezés eleget tesz-e a kellően egyértelmű és pontos 
megfogalmazás követelményének  
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Javaslat: - kerüljük a fejezetcím használatát 
- kerüljük a pontatlan, körülményes megfogalmazást 
- használjuk a közös vívmányokat (TM Class, Taxonómia) 
- csak arra igényeljünk oltalmat, amire szükségünk van 



Hasznos linkek 

 sztnh.gov.hu  

  http://sztnh.gov.hu/adatbazisok/nizzai_osztalyozas.html 

  - Nizzai Osztályozás (a korábbi kiadások is)  

  - nem elfogadható kifejezések listája  

  - közös kommunikációk 
 

 tmdn.org 

  - projekt eredmények (osztályozás és sok minden más) 
 

 

 curia.europa.eu  

  - IP Translator ítélet szövege (C-307/10) 
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sztnh.gov.hu 

tmdn.org 

curia.europa.eu 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

www.sztnh.gov.hu 

 

imre.gonda@hipo.gov.hu 

http://www.sztnh.gov.hu/

