
TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS – A „JELLEGBITORLÁS” 

SZÜKSÉGSZERŰ TÉNYÁLLÁSI ELEMEI  – AZ ÖSSZEKEVERHETŐSÉG  

 

Egy termék különleges rendeltetése, az érintett fogyasztói kör specialitása 

alkalmas lehet annak megállapítására, hogy a két termék összetéveszthetőségének 

reális esélye nem áll fenn. Ez azonban nem zárja ki a jellegbitorlás 

megállapítását, ugyanis nem az összetéveszthetőség, vagy annak veszélye a 

jellegbitorlás jogszabályi tényállásának szükségszerű eleme, hanem az adott 

termék külsejének, csomagolásának, megjelölésének, elnevezésének az a hatása, 

hogy arról a versenytársat, illetve annak áruját szoktál felismerni (1996. évi LVII. 

törvény 6. §.) 

 

 

A felperes elsődleges kereseti kérelmében annak megállapítását kérte, hogy az I.r. 

alperes azon magatartásával, hogy a felperes engedélye nélkül forgalmazza és 

készleten tartja, míg a II.r. alperes azon magatartásával, hogy a felperes engedélye 

nélkül előállította, forgalmazta és reklámozza a felperes „A” márkanéven „B” 

típusmegnevezéssel a magyar piacon 1998. óta forgalmazott repcebetakarító 

adapterével, azon belül annak oldalkaszájával és előtét asztalával külső 

megjelenésében összetéveszthetőségig hasonló II.r. alperes által gyártott RK-5.0-MH-

2H, RK-6.0-MH-2H, RK-6.0-MH-1H típusszámú és „C” márkanevű betakarító 

adatpereket – de legalábbis azok sárga-fekete színű változatait -, megsértette a Tpvt. 6. 

§-át, tehát jellegbitorlást valósított meg. Másodlagosan annak megállapítását kérte, 

hogy az alperesek ezen magatartása a Tpvt. 2. §-ában foglalt, az üzleti tisztesség 

követelményébe ütközőként minősül. 

A felperes az alperesek jogsértő tevékenység abbahagyására kötelezését, a jogsértő 

cselekmények további gyakorlásától való eltiltását, az elégtételadásra való 

kötelezésüket és a jogsértéssel érintett termékek lefoglalásának és megsemmisítésének 

elrendelését kérte. 

  

Az I.r. alperes elsődlegesen elévülésre hivatkozással kérte a kereset elutasítását, utalva 

arra, hogy a keresetben típusszámmal megjelölt termékeket 2008. májusa és 2009. 

nyara között forgalmazta, ezek nem azonosak a „C” márkanevű termékkel. A „C” 

termékek forgalmazását nem ismerte el.  

A II.r. alperes szintén elsődlegesen az elévülésre hivatkozott, hangsúlyozva, hogy a 

típusszámmal megjelölt termékeket 2008 nyaráig gyártotta és forgalmazta. 

Mindemellett vitatta a jellegbitorlás megállapíthatóságának érdemi feltételeit is. 

Álláspontja szerint a termék mind oldalkaszájában, mind előtét asztalában eltér a 

felperesi terméktől és a sárga-fekete színkombináció sem hozható kizárólagos 

összefüggésbe a felperessel. Vitatta, hogy a felperes által állított ismertség a termék és 

a felperes tekintetében a per megindulásakor fennállt volna. Hivatkozott arra is, hogy a 

terméket csak mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek vásárolják, így nem áll fenn 

az összetéveszthetőség veszélye.  

 



Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a felperes keresetét 

elutasította. Kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I.r. alperesnek 

127.000,-Ft, míg a II.r. alperesnek 3.267.981,-Ft eljárási költséget.  

Az elsőfokú bíróság kiemelte, hogy Tpvt. 6. §-a alapján akkor igazolt a jogsértés, ha 

bizonyos, hogy a felek termékét a fogyasztók összetéveszthetik és hogy e külső jegyek 

a felperesre jellemzőek, azokról a felperest, vagy termékét szokták azonosítani a 

fogyasztók. Az elsőfokú bíróság a perben beszerzett szakértői vélemény, továbbá a 

felperes által beszerzett magánszakértői vélemény és a szakértők meghallgatása 

alapján úgy foglalt állást, hogy a feliratozáson kívül olyan jellegzetes külső jegyekkel 

a felperesi termék nem rendelkezik, amelyről a fogyasztók felismernék. Ezt a 

megállapítást a magánszakértő nem cáfolta, az általa megjelölt két jellegzetes formai 

elem közül az oldallemez vonatkozásában maga nyilatkozott akként, hogy eltér az 

alperes által gyártott termék esetében alkalmazott megoldás a felperes termékétől. A 

további jellegzetes formai elem vonatkozásában pedig az elsőfokú bíróság azt 

állapította meg, hogy az a hirdetésben szereplő fényképeken nem is észlelhető 

biztonsággal, csupán a termék közeli megszemlélése esetén ismerhető fel. Arra is 

figyelemmel volt, hogy a termékek speciális rendeltetése alapvetően meghatározza a 

külső megjelenésüket, mivel a termékeket kombájnhoz kell illeszteni. 

Tény, hogy a II.r. alperes a termékét leggyakrabban a felperes által alkalmazott sárga 

színre színezi, a színazonosság azonban önmagában nem alapozza meg a 

jellegbitorlást, elképzelhetetlen, hogy ilyen nagy értékű speciális eszközöket a szín 

alapján azonosítson a fogyasztó. A fentiekre tekintettel nem ítélte alaposnak a Tpvt. 6. 

§. alapján előterjesztett kereseti kérelmet, így álláspontja szerint azt a körülményt nem 

is kellett vizsgálni, hogy a keresetben megjelölt első három berendezés azonos-e a „C” 

márkanevű adapterrel. Mindemellett úgy foglalt állást, hogy a felperes ezen bizonyítási 

kötelezettségének sem tett eleget.  

A bíróság kifejtette, hogy a felperes által hivatkozott BH 1995.394. számú eseti döntés 

alapjául szolgáló tényállás a perbelitől egy lényeges ponton eltér. A jogesetben a 

terméken a gyártó megjelölése csak alaposabb vizsgálódás után volt felismerhető, 

szemben a perbeli esetben forgalmazott és gyártott termékkel.  

 

Úgy foglalt állást, hogy amennyiben az I.r. alperes megállapodott volna a II.r. 

alperessel, hogy a felperesi terméket lemásolva új, olcsóbb termékkel lépnek a piacra, 

ez alkalmas lenne a Tpvt. 2. §-ába ütköző magatartás megállapítására. Ezt azonban a 

felperes nem tudta bizonyítani. Önmagában ugyanakkor az a tény, hogy az I.r. alperes 

korábban forgalmazta a felperes termékét, majd a II.r. alperes által gyártott terméket is 

forgalmazta, tisztességtelen piaci magatartásnak nem tekinthető.  

 

A felperes fellebbezésében az ítélet keresete szerinti megváltoztatását kérte. 

Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a feltárt tényállást okszerűtlenül, a Pp. 206. §. 

(1) bekezdésével ellentétesen mérlegelte, indokolása logikai tévedéseket tartalmaz, 

levont következtései is tévesek. Mindemellett számos becsatolt bizonyítékot figyelmen 

kívül hagyott, helytelenül értékelte az igazságügyi és magánszakértői véleményeket és 

nem megfelelően értelmezte a felperes másodlagos, a Tpvt. 2. §-ára alapított kereseti 

kérelmét. 



Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta azt az igazolt 

körülményt, hogy 2008-ig a felperes piacvezető szerepet töltött be a repcebetakarító 

adapterek hazai piacán, 90 %-os piaci részesedéssel. Egyetlen említésre méltó 

versenytársa a Z. cég volt 10 %-os részesedéssel. A kétszereplős piacot ismerte meg a 

fogyasztó, ahol is két markánsan eltérő formai kialakítású adapter volt jelen, a 

felperesé sárga-fekete színben, míg a másik cégé zöld színben. A forgalmazott 

darabszámból és az eltérő külső megjelenésből adódó, a fogyasztók tudatában 

feltétlenül kialakuló hatást a bíróság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta.  

Az egyedi színkombináció már önmagában alapvetően meghatározta a másik piaci 

szereplőtől való elkülönülést. Ezt a képet a fogyasztók szükségszerűen a felpereshez 

kötötték. Helytelen az az ítéleti megállapítás, hogy a felperes nem bizonyította, hogy a 

fogyasztók a felperesi termékkülsőt a felpereshez kötötték volna.  

Hivatkozott a felperes a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.878/2005/4. számú részítéletére, 

amely jellegbitorlást állapított meg és az adott ügyben értékelte, hogy a felperes 

eredetileg egyedül volt a piacon. Az alperes termékének külső kialakítását is 

jogsértőnek fogadta el, arra is figyelemmel, hogy az alkalmazott alapszín és a sárga-

fehér színek a megjelölés mellett jelentőséggel bírnak a felek termékeinél. A fentieken 

túl kifejtette, hogy a felperesi termék műszaki részleteinek összetettsége, 

bonyolultsága, a szerkezet ebből adódó konstrukciós formai elemei is jelentőséggel 

bírnak. Ezen jegyek együttesen alkalmasak a felperesi termék azonosítására, az adott 

piaci dominancia miatt ezek a külső jellegzetességek szükségszerűen tudatosulnak a 

fogyasztókban.  

A Fővárosi Ítélőtábla döntésére utalással kiemelte, hogy a termékek azonos 

rendeltetése nem ad indokot az azonos alapszínre az alperes részéről.  

A fellebbezés szerint a bíróság tévesen értékelte az alperesi terméknek a fogyasztóra 

gyakorolt összbenyomását. A termékfeliratot és a gyártmánytáblát kivéve lényegében 

semmilyen számottevő különbség nincs a termékek tekintetében, ezt az összehasonlító 

fotók is igazolják. A II.r. alperes tehát nemcsak a sárga-fekete színkombinációt, hanem 

a szerkezeti részleteket is szinte 100 % azonossággal másolta le a felperesi termékről. 

A színek elrendezése is tökéletesen azonos. Az alperesi és a felperesi termék 

megszólalásig hasonló. Az egyetlen tényleges piaci versenytárs terméke a külső 

megjelenésében sokkal távolabb áll a felperesi terméktől. Téves tehát a bíróság azon 

álláspontja, hogy a kialakult piaci helyzetet teljesen figyelmen kívül hagyva hasonlítja 

össze a termékeket. Az alperesi terméknek a felperesi termékhez való hasonlóságát 

ugyanis csak a többi, már piacon lévő versenytárs termékeinek figyelembevételével 

lehet és kell vizsgálni.  

A termékek tekintetében egyetlen lényeges különbség az eltérő logó, ez azonban 

kizárólag az oldallemezen látható, az adapter összfelületéhez viszonyítva viszonylag 

kis méretű, csak egyetlen irányból, oldalnézetből észlelhető.  

Tévesnek ítélte a fellebbezés az elsőfokú ítélet azon megállapítását, hogy a felperes 

nem bizonyított a keresetében első három tétel alatt megjelölt alperesi terméknek a 

„C” márkanevű alperesi termékkel való azonossággal. Álláspontja szerint a csatolt 

fényképek ezt igazolják. A „C” termék oldalkaszáján nemvitásan a késvezető fülek 

kialakítását a II.r. alperes minimálisan megváltoztatta, de ez az összbenyomás 

szempontjából jelentéktelen. Nincs akadálya, hogy valamennyi termékváltozat 



tekintetében elbírálja a bíróság a felperesi keresetet, akár a változtatás idejéhez 

igazodó szakaszolás szerint.  

A felperes álláspontja szerint az elsőfokú bíróság nem értette meg a Tpvt. 2. §-ára 

alapított másodlagos kereseti kérelmet. Ezt a felperes ugyanis arra az esetre terjesztette 

elő, hogy ha a bíróság által ítéletében értékelt körülmények mellett a jellegbitorlás nem 

lenne megállapítható. Ez esetben is tisztességtelen az alperesi magatartás, hiszen a 

korábbi versenytárs árujával azonos célt szolgáló azonos rendeltetésű árut olyan külső 

formában hozza forgalomba, amellyel a versenytárs felperesnek a piacon már régóta 

bevezetett áruja ismertté vált (lásd BDT 2005.1258.). A felperes ezen körülményre 

alapított kereseti kérelmének és elbírálásának nincs logikai összefüggése azzal, hogy 

melyik alperes kereste fel a másikat a termék létrehozása céljából. Mindemellett 

tényként utalt a fellebbezés arra, hogy az I.r. alperes a felperes forgalmazója volt, a 

II.r. alperes maga is fogalmazta a terméket, így biztosra vehető, hogy a II.r. alperes is 

jól ismerte a piacot. Tisztességtelen, hogy a piacvezető termék szolgai másolásával 

előállított terméket a piacvezető termék jellegzetes színével és egyéb jellegzetes külső 

jegyeinek utánzásával, ugyanakkor saját logójával ellátva hozza forgalomba az 

alperesi kör. 

Abban az esetben, ha a jogsértés megállapításának lehetőségét kizárná az a körülmény, 

hogy az alperes a terméken saját logóját elhelyezi, ezt kiürítené a Tpvt. 

jellegbitorlással kapcsolatos rendelkezéseinek tartalmát. A piaci szereplőknek olyan 

üzenetet hordozna, hogy a termék külső kialakításban, ismertté tételébe fektetett 

anyagi és szellemi erőfeszítéseik a magyar piacon nem élveznek védelmet, ezzel 

valójában csak későbbi versenytársaik piaci indulását könnyítik meg. 

 

A II.r. alperes fellebbezési ellenkérelme az ítélet helybenhagyására irányult. 

Hangsúlyozta, hogy a jellegbitorlás egyik alapvető feltétele, az összetéveszthetőség 

nem áll fenn. A logó és a betűtípus a termékeken lényegesen eltér. A formát tekintve 

eltérést biztosít az oldalsó borítólemez ívelt, hengerített kialakítása. A vágóasztal 

osztólécei ugyanakkor a fogyasztók által nem észlelhetők, másrészt alkalmazásuk 

régóta gyakorlat a szakterületen. A termékszín hasonlósága sem ad alapot az 

összetéveszthetőségre, hiszen ilyen nagy értékű, speciális rendeltetésű mezőgazdasági 

eszközöket szakemberek vásárolnak. Utalt arra is, hogy a – A/16 alatt csatolt kép 

tanúsága szerint – felperes sem csak sárga-fekete színkombinációban gyártotta a 

termékeit. 

Továbbra is fenntartotta az elévülésre irányuló álláspontját. 

A piaci jelenléttel kapcsolatosan kifejtette, hogy a felperes által csatolt adatok nem a 

releváns (2008-2010), hanem a korábbi időszak tekintetében irányadóak, emellett 

maga a felperes szolgáltatott egyéb jelentős piaci szereplők jelenlétét igazoló 

bizonyítékokat.  

Utalt arra, hogy a hivatkozott Z. cég sem csak zöld termékeket forgalmazott (A/5c 

melléklet/.  

Kifejtette, hogy a fellebbezésben hivatkozott (telefonkönyvekre vonatkozó) eseti 

döntés eltérő tényállás mellett született, a nyomdai termékekkel ellentétben a perbeli 

esetben a szín alárendelt szerepet játszik, a termék lényegét a műszaki kialakítás 

hordozza, a fogyasztók pedig a gyártmánytábla, a cégfelirat, a logó alapján 

azonosítanak. 



A termékek a felperes álláspontjával szemben nem felelnek meg 100 %-ban 

egymásnak, ezt a felperes által felkért szakértő is alátámasztotta, másolásról nem lehet 

beszélni. 

Helytálló az az ítéleti megállapítás, hogy a felperes nem igazolta a „C” nevű 

terméknek a többivel való azonosságát. 

Utalt arra, hogy az elsőfokú eljárásban nem merült fel olyan tényállási elem, melyet a 

bíróság a Tpvt. 6. § körében ne mérlegelt volna, így a 2. §-ra alapított igény is 

alaptalan. 

 

A felperes fellebbezése az alábbiak szerint részben alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a jogvita eldöntése érdekében széles körű bizonyítást folytatott le. 

A Tpvt. 6. §-a által tilalmazott jellegbitorlás megállapítása az esetek döntő 

többségében nem, vagy nem kizárólag a Pp. 177. §. (1) bekezdése szerinti szakkérdés 

megválaszolását igényli (BH 2006.328., Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.121/2009/4., Győri 

Ítélőtábla Gf.IV.20.212/2012/4. számú határozata). Az ítélőtábla a bizonyítási eljárást 

a perben érintett termékek megszemlélése útján viszont szükségesnek látta  

kiegészíteni abból a célból, hogy a becsatolt számtalan, és különböző szempontok 

szerinti összeállításban készült fényképmelléklet helyett saját szempontjai szerint 

szerezzen közvetlen információkat a termékekről.  

Az ekként teljes és hiánytalanná vált peranyag alapján az ítélőtábla megállapította, 

hogy az elsőfokú bíróság az I.r. alperessel szembeni kereset elutasításával érdemben 

helyes döntést hozott, ugyanakkor a II.r. alperessel szemben előterjesztett kereseti 

kérelem teljes elutasítására irányuló döntésével az ítélőtábla nem értett egyet, e 

tekintetben az elsőfokú ítélet végső jogi következtetés nem helytálló.  

 

A felperes és a II.r. alperes a magyarországi mezőgazdasági – ezen belül a 

repcebetakarító – gépek piacán azonos rendeltetésű termékkel jelent meg, az I.r. 

alperes pedig ilyeneket (is) forgalmaz, így versenytársi minőségük kétséget kizáróan 

fennáll. Ezirányú magatartásuk a Tpvt. hatálya alá tartozik. 

 

A Tpvt. 6. §-a szerint tilos az árut, szolgáltatást (a továbbiakban együtt: áru) a 

versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, 

megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is -, vagy elnevezéssel előállítani, vagy 

forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést, vagy árujelzőt 

használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. 

Ebben a körben a fenti rendelkezés alkalmazásának talaján kialakult – és a perben 

hivatkozott eseti döntésekben is jórészt megjelenő – bírói gyakorlat egységesen 

megállapíthatónak ítéli a jogsértést, ha – az egyéb törvényi tényállási elemek megléte 

mellett – a „bitorolt” és a „bitorló” termék összetéveszthető, vagy legalábbis az 

összetévesztés reális veszélye fennáll (BDT.2005.1258., BDT 2006.1297.). 

Nem szükséges tehát a konkrét fogyasztónál bekövetkezett tényleges összetévesztés 

bizonyítása, hanem elegendő az összetévesztés veszélyének kimutatása. Mind az 

elsőfokú bíróság ítélete, mind pedig a II.r. alperes helyesen utal arra, hogy az 

összetéveszthetőség veszélye általában az úgynevezett tömegtermékeknél áll fenn. A 

nagyobb értékű, speciális műszaki követelményeket és ebből következően speciális 



fogyasztói igényt kielégítő áruknál a vásárló sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a 

márkára és az azzal szoros összefüggésben lévő műszaki tartalomra, színvonalra, az 

„ár-értékarányra”.  

Ilyen esetben a termék rendeltetése, a fogyasztói közönség specialitása, a márka 

egyértelműsége az összetéveszthetőség reális esélyét kizárhatják, ennek ellenére nem 

foglalható el alappal olyan következtetés, hogy az ilyen termékek körében 

jellegbitorlás sem valósulhat meg. A Tpvt. 6. § rendelkezése szerint ugyanis nem az 

összetéveszthetőség, vagy annak veszélye a szükségszerűen megállapítandó tényállási 

elem, hanem az a hatás, hogy az adott termék jellegzetes külsejéről a versenytárs 

termékére szoktak ráismerni. Ez pedig abban az esetben is megállapítható, ha a bitorló 

termék az adott fogyasztói körben ugyan megkülönbözteti magát, de külsejével mégis 

utal a bitorolt termékre. Az ismert termék jellegzetességeire való utalással ugyanis – 

anélkül, hogy ténylegesen összetévesztésre alkalmas lenne – azt a képzetet képes 

teremteni, hogy kapcsolatban áll a bitorolt termékkel, annak esetleg egy változata. 

Ezáltal a kelendő termékkel kapcsolatosan kialakult fogyasztói igényre telepszik rá és 

önkéntelenül a versenytárs termékéhez tapadó kedvező fogyasztói értékítéletet kelti 

fel, azt tisztességtelenül „meglovagolva” juthat kedvezőbb piaci megítéléshez. Miként 

a jogszabályhoz fűzött miniszteri indokolás is alátámasztja, a Tpvt. 6. §-a az ilyen 

jellegű piaci magatartástól (rátelepedés) is védeni kívánja a versenytársat. (A BH 

1995.394. számú döntés is a miniszteri indokolással egybehangzó álláspontot fejt ki.)  

 

Az ítélőtábla a perbe hozott termékeket a fenti aspektusból vizsgálva megállapította, 

hogy a másodfokú ítélet rendelkező részében meghatározott II.r. alperesi termék 

tekintetében a Tpvt. 6. §.-ában foglalt törvényi tényállási elemek maradéktalanul 

megállapíthatóak: 

 

A felperes kétséget kizáróan igazolta, hogy az Integrál CX100 típusú repcebetakarító 

adapterével a II.r  alperes piacra lépésekor ismert volt már a piacon, ezen állítását a 

bíróság rendelkezésére bocsátott forgalmazási adatok, illetőleg a prospektusok 

egyértelműen igazolják.  

A felperes termékeinek a külső jegyei a már piacon lévő versenytársak áruitól (Z., C., 

J.) való megkülönböztethetőségét a maguk összességében (a formakialakítás, a 

színvilág és az egyéb külső jegyek) biztosítják, tehát a felperesi termék külsejének a 

Tpvt. 6. §-a által megkívánt jellegzetessége fennáll.  

Ehhez képest pedig megállapítható, hogy a II.r. alperesi termék ugyan egyes részleteit 

tekintve mutat különbözőségeket a felperesi terméktől, külső jegyeinek összességét (a 

forma kialakítását, illetőleg különösen a domináns sárga színvilágát) tekintve azonban 

olyan jellegzetességekkel rendelkezik, amelyről a felperes áruját szokták felismerni. A 

termékeik rendeltetése nem indokolja a hasonlóságot, a mögött műszaki 

szükségszerűség nem húzódik, hisz más gyártók eltérő szín- és formavilág mellett is 

képesek voltak termékeikkel lényegileg azonos funkcionalitást elérni.  

A Tpvt. által megkívánt tisztességes piaci magatartás alapján elvárható, hogy a 

versenytársak az áruik külső megjelenése körében eltérő megoldásokat válasszanak, a 

lehetőségek keretein belül minden tőlük telhetőt megtegyenek, hogy áruik jól 

megkülönböztethetőek legyenek, elvárható tehát, hogy a megkülönböztethetőségre 

kifejezetten törekedjenek. Ennek az elvárhatósági mércének a versenytárs nem felel 



meg pusztán a termék eltérő elnevezésbeli megjelölésével, az eltérő logó jól látható 

helyen való feltűntetésével. A gyártó logójának, egy megkülönböztethető 

márkajelzésnek a feltűntetése önmagában nem zárja ki a jellegbitorlás megállapítását 

(Szegedi Ítélőtábla BDT. 2005.1258.) 

Amennyiben a versenytársak terméke a külső jegyeinek vizuális összhatása alapján 

nagyfokú hasonlóságot mutat, úgy nem elegendő a jogsértés eliminálására, hogy a 

konkurens termékek egyes apró és legfeljebb csak tüzetes közeli összehasonlító 

vizsgálat útján felismerhető jegyei különböznek egymástól. (Fővárosi Ítélőtábla 

8.Pf.21.121/2009/4., Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.110/2010/5.) 

 

Az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá, hogy a termék színazonossága önmagában 

nem alapozza meg a jellegbitorlást. A perbeli esetben azonban figyelembe kell venni, 

hogy a repcevágó adapterek piacán a II.r. alperes piacra lépésekor a felperesi termék 

ezen jellegzetes színkombinációval volt jelen. A színkombináció ugyan valóban nem a 

termék funkcionalitásából adódik, a csatlakozó berendezés, az úgynevezett 

motollatartó megfelelő módosításával mindkét fél terméke eltérő gyártmányú és típusú 

kombájnokhoz egyaránt illeszthető. A felperes ugyanakkor azzal a céllal hozta a 

jellegzetes sárga színben forgalomba termékét, hogy ezen egyszerű jelzéssel utaljon 

arra, hogy azt elsősorban a New Holland kombájnok kiegészítő berendezéséül szánja. 

A sárga szín tehát ezáltal a felperesi termékre utaló jellegzetességként vált ismertté a 

piacon.  

A jellegbitorlás versenyjogi tilalmának vizsgálata során az adott áru külső 

jellegzetességének fennálltát nemcsak külső megjelenése, hanem rendeltetése 

tekintetében is azonos termékfajtához viszonyítva kell értékelni. Erre figyelemmel 

tehát nem releváns a II.r. alperesnek az egyéb rendeltetésű termékek (pl.: 

földmunkagépek) dominánsan sárga színére való hivatkozása. A II.r. alperes 

hivatkozott arra is, hogy a felperes sem csak sárga-fekete színkombinációban gyártotta 

a termékeit, az általa csatolt fotók és a felperesi nyilatkozat együttes értékelése útján 

azonban megállapítható, hogy a hivatkozott berendezések nem repcevágó adapterek, 

hanem más mezőgazdasági növénykultúra betakarítására alkalmas műszaki 

berendezések. A II.r. alperesnek ekként egy eltérő termékkel kapcsolatos eltérő 

felperesi színkombinációra való hivatkozása jelen perben nem releváns.  

 

A II.r. alperes hangsúlyosan védekezett azzal is, hogy a felperes terméke tekintetében 

nem állapítható meg állandó termék-külső, azaz a külsejét tekintve állandóság, 

jellegzetesség nem igazolható. Tény, hogy a felperes „A”  típusú termékeit részben 

eltérő külső jegyek jellemzik. Ugyanakkor megállapítható, hogy a felperesi termékek - 

még ha vannak is köztük némi formai és színbeli eltérések - a vizuális 

összbenyomásukat (színvilágukat, formai kialakításukat) tekintve együttesen 

jellemzőek az „A” megjelölésű termékre, együttesen kölcsönöznek annak jellegzetes 

külsőt. A részben eltérő formajegyekkel rendelkező felperesi termék mellett a II.r. 

alperesi termék még inkább azt a benyomást képes kelteni, hogy az a felperesi 

termékskálának lehet egy további változata. 

Az ítélőtábla a fentieken túl utal arra, hogy a termékek tekintetében a szín- és az 

oldallemez a domináns, de egyéb részleteiben is vannak olyan felperesi 

termékjellegzetességek (pl. az oldalkasza és annak formája), amely tekintetében a II.r. 



alperes termékéről a felperes termékét szokták felismerni. Mindezeknek a perbe hozott 

termékek összbenyomás melletti hasonlóságára figyelemmel azonban már további 

relevanciája nincsen.  

 

A kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla megállapította, hogy a II.r. alperes a Tpvt. 6. §-

ába ütköző magatartást valósított meg azzal, hogy a repcebetakarító adaptert olyan 

dominánsan sárga színben és az oldallemez kialakításában megnyilvánuló olyan 

jellegzetes külsővel gyártja és forgalmazza, amelyről a felperes „A” tipusú termékét 

szokták felismerni.  

A II.r. alperesi jogsértés megállapítása során az ítélőtábla figyelemmel volt arra, hogy 

a keresetlevélben típusszámmal megjelölt  II.r. alperesi termékek megjelenésükben, 

összbenyomásukat, külső jegyeik összességét tekintve, oly fokú azonosságot 

képviselnek a később „C” típusnéven forgalmazott termékkel, hogy ez utóbbi a 

típusszámmal megjelölt repcevágó adaptereknek csupán egy új fantázianévvel illetett 

változataként minősíthető. Az ezirányú következtetés alátámasztására alkalmasak a 

felperes által csatolt okiratok (fényképek és összeszerelési útmutatók). A jogsértés 

tekintetében kifejtettek tehát irányadóak mind a típusszámmal, mind pedig a „C” 

márkanévvel megjelölt II.r. alperesi árukra egyaránt. 

A Tpvt. 88. §. (2) bekezdése értelmében folyamatos jogsértés esetén az elévülés a 

magatartás abbahagyásakor kezdődik csak meg. A II.r. alperes a jogsértő termékét – 

bár új megnevezéssel és kisebb formai eltérésekkel – a későbbiekben is gyártotta, 

illetve gyártja és forgalmazza, jogsértése folyamatos magatartásként valósult meg, 

mely a keresetindításkor és később is tartott (a felperes a II.r. alperest 2009. 

szeptember 16-án kelt - 4/A/2. szám alatt csatolt levelével - hívta fel a jogsértő 

magatartás azonnali megszűntetésére, 2010. október 8-án pedig keresettel élt vele 

szemben). Így a II.r. alperes elévülési kifogása nem alapos, a felperes a Tpvt. 88. §. (1) 

bekezdése szerinti 6 hónapos elévülési határidőn belül terjesztette elő a keresetét.  

 

A fentiekre tekintettel tehát az ítélőtábla a Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján az 

elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a II.r. alperes általi jogsértés 

megtörténtét a Tpvt. 86. §. (2) bekezdés a.) pontjának megfelelően megállapította. A 

86. §. (2) bekezdés b.) pontja szerint eltiltotta a II.r. alperest a további jogsértéstől és 

kötelezte a jogsértés abbahagyására. A 86. §. (3) bekezdés c.) pontja alapján 

feljogosította a felperest, hogy az ítélet rendelkező részét a II.r. alperes költségére 

tegye közzé a Magyar Mezőgazdaság című országos szaklapban a megfelelő 

terjedelemben, továbbá a 86. §. (3) bekezdés b.) pontjának megfelelően elrendelte a 

II.r. alperes birtokában lévő jogsértő termékek lefoglalását és kötelezte a II.r. alperest, 

hogy ezeket fossza meg a jogsértő jellegtől. A termékek megsemmisítésére irányuló 

felperesi kereseti kérelmet nem ítélte teljesíthetőnek, az ugyanis nem indokolt, 

gazdaságilag ésszerűtlen, a termékek jogsértő jellegétől való megfosztásának 

lehetősége fennáll, így az ezirányú szankciórendszer Tpvt. 86. §. (2) bekezdés d.) 

pontjából megállapítható lépcsőzetes felépítése folytán a megsemmisítés 

elrendelésének nincsenek meg a jogszabályi feltételei.  

 

Nem ítélte alaposnak ugyanakkor a felperesi fellebbezést az I.r. alperessel szembeni 

kereseti kérelmet elutasító ítéleti rendelkezéssel szemben, így e tekintetben az elsőfokú 



ítéletet  az ítélőtábla helybenhagyta. Ebben a körben a felperes nem bizonyította (azt 

meg sem kísérelte) az I.r. alperes hivatkozásával szemben, hogy 2009 nyarát követően 

az I.r. alperes akár a keresetlevélben típusszámmal megjelölt, akár később C 

márkanéven forgalomba hozott termékeket forgalmazott volna. Az I.r. alperes ugyan 

elismerte, hogy a jogsértő termékből 5 db-ot a birtokában tart, mégpedig „saját 

használatra”, tehát saját gazdasági termelő tevékenysége körébe való igénybevételre, a 

birtokban tartást, a raktárban tartást azonban a Tpvt. 6. §. nem határozza meg 

tilalmazott magatartásként. Arra nézve pedig bizonyíték nem merült fel, ilyen 

bizonyítást a felperes maga sem ajánlott fel, hogy ezen termékek tekintetében az I.r. 

alperes részéről a forgalomba hozatal, illetőleg a reklámozás megállapítható lenne. 

Ennek folytán a jogsértő magatartás 2009 nyarán való abbahagyásától számítva a 

felperes igényérvényesítéséig eltelt a Tpvt. 88. §. (1) bekezdésében meghatározott 6 

hónapos elévülési határidő, így az elévülésre irányuló I.r. alperesi kifogás 

megalapozott volt.  

 

 


