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Repcearatás 

A képek illusztrációk. 
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A jogvita tárgya 
 

              Felperesi termék          Alperesi termék 
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Jogérvényesítési eljárások 
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Ekvivalencia elv alkalmazhatósága 
  

Az ekvivalencia elv alkalmazhatóságának egyik általánosan elismert korlátja, hogy ezen elv alapján 
a szabadalom oltalmi köre nem terjeszthető ki olyan korábbi megoldásokra, amelyek a szabadalom 
szempontjából a technika állásához tartoznak. 
 
Szabadalom:     Technika állása: 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kérdés az Iparjogvédelmi Szakértői Testülethez (ISZT): 
„Az ekvivalencia elv jelen esetben való alkalmazása áthághatatlan korlátját jelenti-e az a tény, 
hogy a szabadalom tekintetében a legközelebbi technika állását képező dokumentumokban 
ismertetett megoldással lényegében azonos megoldás van az Előtétben megvalósítva?” 
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Ekvivalencia elv alkalmazhatósága 
  

ISZT válasza: 
„Az abszolút korlát érvényesítése azt jelentené, hogy például egy szabadalombitorlási eljárásban 
az oltalom terjedelmének értelmezése során tilos lenne olyan terültre „tévedni”, ahol a 
szabadalom oltalomképessége már nem állna fenn. 
 
Az oltalom terjedelmére vonatkozó szabályok között (Szt. 24.§ (1)-(4) bekezdés) nincs olyan, amely 
az oltalom terjedelmét bármiféle összefüggésbe hozná az oltalomképességgel. 
 
A hatályos oltalomhoz oltalomképességi vélelem fűződik, amely csak megsemmisítési eljárásban 
dönthető meg.” 
 
„Bitorlási perben nincs helye annak, hogy az oltalom terjedelmének vizsgálata során az 
oltalomképesség szempontjai mérlegelésre kerüljenek.” 
 
„Az oltalom terjedelmének meghatározása során – legyen szó akár az ekvivalencia-elv 
alkalmazásáról, akár jellemzők „szó szerinti” megvalósulásának vizsgálatáról – nem képezhet 
„abszolút korlátot” az oltalomképesség esetleges hiánya azon a területen, amelyre az oltalom az 
értelmezés alapján kiterjed.” 
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Gazdagodás számítása szabadalombitorlásnál 
 
Tények: 
Értékesített termék:  teljes adapter (= előtét asztal + 1 vagy 2 oldalkasza) 
Bitorló termék:  oldalkasza  
Ismert eladási árak gyártónál:  ÁR1 (1 oldalkaszával),  ÁR2 (2 oldalkaszával)  
 
Oldalkasza gyártási költsége ismert (alperesi nyilatkozat). 
Szabadalmas maga is forgalmazott teljes adaptert, valamint önálló előtét asztalt és oldalkaszát. 
  
Gazdagodás számításához meg kell határozni a bitorló oldalkasza ismeretlen árát! 
Az ismeretlen árat csak számítással lehet meghatározni! 
 
1. Módszer (gyártó  alperes): alperesi bitorló termékek ismert áraiból 
 
X = alperesi 2 oldalkaszás adapter (ÁR2) – alperesi 1 oldalkaszás adapter (ÁR1)  
X = 95.000 Ft   
 
Fővárosi Törvényszék: nem elfogadható, mert 
- több oldalkasza beépítése miatt a teljes adapter árában relatív árengedmény jelenhet meg,  
  ami torzítja az oldalkasza egységárát 
- a piaci árakhoz viszonyítva irreálisan alacsony ár adódik  
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Gazdagodás számítása szabadalombitorlásnál 
 
2. Módszer (felperes): ismert alperesi árak arányosítása felperesi árak felhasználásával 
 
alperesi oldalkasza (X) : alperesi teljes adapter (ÁR2) = felperesi oldalkasza : felperesi teljes adapter 
X = 275.000 Ft 
 
Fővárosi Törvényszék:  
nem elfogadható, mert különböző gyártók eltérő árképzést alkalmazhatnak 
 
 
3. Módszer (felperes): alperes nem bitorló termékeinek ismert árából 
 
X = alperesi 1 oldalkaszás adapter – alperesi előtét asztal (oldalkasza nélküli adapter) 
X = 253.125 Ft 
 
Fővárosi Törvényszék: 
elfogadható számítási mód  
(a nem bitorló termékek közel azonos műszaki kialakítással rendelkeztek, mint a bitorló termékek) 
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Fedési hányad meghatározása szabadalombitorlásnál 
  
Alperes (gyártó): 
- a szabadalom 1. igénypontja kizárólag az oldalkasza mechanikai szerkezetére vonatkozik 
- az oltalom nem terjed ki az egyéb részegységekre (oldalsó burkolat, vázszerkezet, motor, stb.) 
→ fedési hányad meghatározása indokolt 
 a) tömeg-alapú arányosítás 
 b) költség-alapú arányosítás 
  
Felperes: 
- fedési hányad nem határozható meg, mert az oldalkasza az a legkisebb termékkomponens, 
  amely kereskedelmileg még önállóan forgalomképes 
- haszon csak az ilyen termék (oldalkasza) egészére vonatkoztatva értelmezhető 
  
Fővárosi Törvényszék: 
fedési hányad meghatározása NEM indokolt, mert 
- az oldalkaszákat nem elemekre bontva, alkatrészként, hanem kész termékként értékesítették 
- csak a teljes termék (oldalkasza) alkalmas a további műszaki beavatkozás nélkül a funkciójának 
   ellátására 
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Jellegbitorlás – A jellegzetesség megnyilvánulási formái 
 
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (Tpvt.)  
6. §. Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a törvény szóhasználatában: terméket) vagy szolgáltatást a 
versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel (ideértve az 
eredetmegjelölést is) vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy 
egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Alperes (gyártó): 
a jellegbitorlás egyik alapvető feltétele, az összetéveszthetőség nem áll fenn, mert a logó és betűtípus a 
termékeken lényegesen eltér 

 
Győri Ítélőtábla: 
„a gyártó logójának, egy megkülönböztető márkajelzésnek a feltűntetése önmagában nem zárja ki a 
jellegbitorlás megállapítását” (Szegedi Ítélőtábla BDT. 2005.1258) 
→ a jellegzetesség megnyilvánulási formái VAGY kapcsolatban állnak egymással 
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Jellegbitorlás – A piac meghatározása  
  
Alperes (gyártó):  
a fogyasztók számára jól ismertek más mezőgazdasági gépek, munkagépek, amelyek szintén 
sárga-fekete színűek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Győri Ítélőtábla: 
„az adott áru külső jellegzetességének fennálltát nemcsak külső megjelenése, hanem rendeltetése 
tekintetében is azonos termékfajtához viszonyítva kell értékelni” 
→ a termék piacát szűken kell értelmezni 

A képek illusztrációk. 
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Jellegbitorlás – A termék megjelenésének állandósága 
 

Alperes (gyártó): 
nem állapítható meg állandó termékkülső, ezért a termék külsejét tekintve állandóság, jellegzetesség 
nem igazolható 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Győri Ítélőtábla: 
a kisebb formai és színbeli eltérések ellenére a termékek a vizuális összbenyomásukat (színvilág, formai 
kialakítás) tekintve együttesen jellemzőek a felperesi termékre, együttesen kölcsönöznek annak 
jellegzetes külsőt 

 
„A részben eltérő formajegyekkel rendelkező felperesi termékek mellett a II. r. alperesi termék még 
inkább azt a benyomást képes kelteni, hogy az a felperesi termékskálának lehet egy további változata.” 
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Jellegbitorlás – Az összetéveszthetőség reális veszélye 

 
Alperes (gyártó): 
a termékek specialitása és a professzionális vásárlói kör folytán eleve rendkívül  
kicsi az összetéveszthetőség veszélye 

 
Győri Ítélőtábla: 
„…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.” 
 
A Tpvt. 6. § szerint 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. 

 
Kúria: 
„Egy termék külső jellegzetessége magában foglalja a termékre jellemző színt, méretet, felületkialakítást, 
formát. Amennyiben ezek összhatásukban olyan jellegzetes külsőt eredményeznek, amely alapján a 
később piacra lépő áru alkalmas arra, hogy megtévesztően  a piacon már korábban ismertté vált 
versenytárstól való származásra is utaljon, fennáll a versenytársak, illetve az egybevetett áruk 
összetéveszthetőségének reális veszélye.” 

A kép illusztráció. 
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Jellegbitorlás – A bitorló termékek megsemmisítésének kérdése 
 

 
Felperes: 
a jogsértéssel érintett alperesi termékek lefoglalását és megsemmisítését kérte 
 
 
 
 
 
 
 
Győri Ítélőtábla: 
nem indokolt és gazdaságilag ésszerűtlen a termékek megsemmisítése, ugyanakkor a termékek 
jogsértő jellegétől való megfosztásának lehetősége fennáll 
  
Tpvt. 86. §. (2) bek. d) pont: [Az érdekelt a keresetben] követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a 
jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a jogsértéssel előállított vagy forgalmazott áruk jogsértő 
jellegétől való megfosztását, vagy - ha ez nem lehetséges - megsemmisítését, továbbá az előállításra szolgáló 
különleges eszközök megsemmisítését. 

 

A kép illusztráció. 
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Köszönöm a figyelmet! 

A kép illusztráció. 


