
 

K-H-PJ-2015-33. bírósági határozat 

a Kúria határozata polgári ügyben 

Kúria Pfv.IV.20.584/2015/4. 

A Kúria a dr. Born András ügyvéd által képviselt felperesnek a Sasvári Ügyvédi Iroda 
(ügyintéző: dr. Sasvári Attila ügyvéd) által képviselt I. rendű és II. rendű alperesek ellen 
védjegybitorlás megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt a Fővárosi 
Törvényszék előtt 1.P.23.263/2012. számon megindított és a Fővárosi Ítélőtábla 
8.Pf.20.023/2014/8. számú jogerős ítéletével befejezett perében a II. rendű alperes által 35. 
sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán tartott tárgyaláson meghozta a következő 

ítéletet: 

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja. 
Kötelezi a II. rendű alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 10.000 (tízezer) 

forint felülvizsgálati eljárási költséget. 
Ez ellen az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

Indokolás 

A jogerős ítélet által megállapított tényállás szerint a felperes jogutódlás folytán jogosultja a 
2009. október 15-i elsőbbségű és .. lajstromszámú „BUDAVÁRI LABIRINTUS” 
szóösszetételből álló védjegynek, amely a 35. és 41. osztályokba tartozó szolgáltatásokra áll 
oltalom alatt. A felperes ügyvezetésével működő .. Kft. 2011 nyaráig használta a Budavári 
Várbarlang részét képező barlangszakaszt, ahol „Budavári Labirintus” néven kiállításokat és 
rendezvényeket szervezett. A terület vagyonkezelője, az I. r. alperes és a felperes között a barlang 
kiürítése kapcsán több peres eljárás indult. Az érintett barlangrész azonos elnevezés alatt 2011 
végén újra megnyílt, annak üzemeltetője a II. r. alperes. A kiállításhoz vezető két bejárat fölött 
2011. november 22. és december 23. között „Budavári Labirintus” felirattal ellátott táblák voltak 
elhelyezve, majd ezeket a II. r. alperes „Labirintus” megjelölésű táblákra cserélte le. A 
barlangban a kiállítások és a kapcsolódó rendezvények bemutatása, reklámozása a 
„labirintusbudapest.hu” honlapon 2012. áprilistól augusztusig „Budavári Labirintus” elnevezés 
alatt jelent meg, ezt követően „LABIRINTUS” megjelölés alatt történt. A kiállítások reklámjai a 
„tripadvisor.com” honlapon is megjelennek, ahol egy perben nem álló magánszemély (..) 
regisztrálta a „Budavári Labirintust”, mint kulturális rendezvényt és ő válaszolt a kiállításra tett 
észrevételekre, magát „manager”-ként feltüntetve. 

A felperes keresetében kérte megállapítani, hogy az alperesek a védjegy szerinti szóösszetétel 
jogosulatlan használatával védjegybitorlást követtek el, valamint kérte az alpereseket a jogsértés 
abbahagyására kötelezni és attól a jövőben eltiltani. Kereseti álláspontja szerint az alperesek a 
védjegyével azonos megjelölést, a védjegy áruosztályába tartozó szolgáltatásokkal azonos 
kiállításszervezési, múzeumi szolgáltatásokat nyújtanak, amellyel a védjegyét jogosulatlanul 



használják. 
Az alperesek a kereset elutasítását kérték. Nem vitatták a sérelmezett szóösszetétel használatát, 

kétségbe vonták azonban a felperes által csatolt iratokon a honlapok tartalmának valódiságát és 
vitatták, hogy a II. r. alpereshez köthető a perben nem álló magánszemély tevékenysége, aki a 
tripadvisor.com honlapon a budapesti látványosságot regisztrálta. Érdemben azzal védekeztek, 
hogy a „Budavári Labirintus” szóösszetételt a Budai Várban, azon belül a Budai Vár-barlangban 
lévő több száz éves labirintusnak az elnevezésére használják és mint földrajzi eredetre utaló 
jelzés használatát a felperes nem tilthatja meg. 

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, hogy a II. r. alperes azzal, hogy a „Budavári 
Labirintus” megjelölést kiállításszervezési tevékenysége körében használta 2011. november 22-
től 2011. december 23-ig az érintett barlangszakasz bejáratánál elhelyezett táblákon, valamint 
azzal, hogy ugyanezen megjelölést kiállításszervezési tevékenysége reklámozása körében 2012 
áprilisától augusztusáig a „www.labirintusbudapest.hu” honlapon használta, bitorolta, továbbá 
azzal, hogy 2012. április 29-től ugyanezen megjelölést a „www.tripadvisor.com” honlapon 
folyamatosan használja, bitorolja a felperes .. lajstromszámú „Budavári Labirintus” védjegyét. 
Kötelezte a II. r. alperest a jogsértő magatartás abbahagyására és eltiltotta a további jogsértéstől. 
Ezt meghaladóan a keresetet elutasította és a felperest az I. r. alperes részére, a II. r. alperest a 
felperes részére perköltség megfizetésére kötelezte. 

Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában megállapította, hogy a várbarlang 
vagyonkezelése nem áll közvetlen kapcsolatban a sérelmezett tevékenységekkel, ezért az I. r. 
alperessel szemben a keresetet alaptalannak találta. Megállapította ugyanakkor, hogy II. r. alperes 
a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 
12. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés c) és e) pontjai szerint a védjeggyel azonos 
szóösszetételt a labirintusbudapest.hu honlapon, a barlangok bejáratainál elhelyezett táblákon, 
valamint a tripadvisor.com internetes oldalon jogosulatlanul használja, ezzel a Vt. 27. § (1) 
bekezdés alapján védjegybitorlást követ el. Az elsőfokú bíróság nem fogadta el a II. r. alperes 
védekezését a Vt. 15. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással. A bizonyítékokat összességükben 
értékelve, arra a következtetésre jutott, hogy azok csupán azt támasztották alá, hogy a védjegy 
szerinti szóösszetételt esetenként földrajzi elnevezésként, más esetben a kiállítás megnevezésére 
használják. A védjegy szerinti szóösszetétel egységes, általános, következetes földrajzi 
elnevezésként való használatának bizonyítására azonban az iratok nem voltak alkalmasak. Erre 
tekintettel az elsőfokú bíróság a Vt. 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jogsértést 
megállapította és a b) pont szerint a II. r. alperest a jogsértő cselekmény abbahagyására kötelezte 
és attól a továbbiakban eltiltotta. 

A II. r. alperes és a felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú 
bíróság ítéletét helybenhagyta és rendelkezett a perköltség és illeték viseléséről. 

A jogerős ítélet - felülvizsgálattal érintett - indokolása szerint a II. r. alperes nem mentheti ki 
magát a Vt. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján azzal, hogy a megjelölést földrajzi eredetre 
használja, ezért az nem jogsértő. Az alperes által csatolt iratok eltérőek abból a szempontból, 
hogy az okiratok készítői nem azonos értelemben használják a „Budavári Labirintus” 
megnevezést. Az azonban egyértelműen kitűnik belőlük, hogy a kifejezés földrajzi névként, 
eredet jelzésére nem rögzült. Az egyes hatóságok, bíróságok annak megfelelően használták a 
megjelölést, ahogy azt az ügyfél, a fél, illetve a kérelmező fogalmazta meg. Az 1983-as építési 
engedélyezési terven a „Budavári Labirintus” kifejezés nem szerepel, az „Budavári Mélypincék” 
megjelölést tartalmaz. A 2001-ben kelt levél is azt igazolja, hogy a hasznosító hirdeti a kifogásolt 
megjelöléssel az érintett barlangszakaszt. Az „Idegenforgalmi barlangjaink” című kiadvány sem a 
barlang neveként, hanem a magyar történelem jelentős eseményeit bemutató, Budai Vár-



barlangban megtekinthető kiállítás, kulturális program megnevezésére használja a védjegy 
szerinti szóösszetételt. A 4762. számú barlangkataszteri törzslapon a barlang neve „Budai-Vár-
barlang”, a megjegyzés rovat tartalma szerint pedig 1984. szeptember 1-jén „Budavári 
Labirintus” elnevezéssel Panoptikum nyílt. Mindebből következően a II. r. alperes nem 
bizonyította, hogy a védjegy szerinti kifejezés földrajzi név. A „tripadvisor.com” honlapon 
történő megjelölés használat is megállapítható. A honlapot a II. r. alperes gazdasági társaság 
ügyvezetője, .. regisztráltatta. Ezért nem merül fel kétség, hogy a honlapnak a várbeli 
labirintushoz kapcsolódó, „Budavári Labirintus” megjelölést feltüntető vagy arra utaló tartalma 
az azt üzemeltető II. r. alpereshez köthető. 

A jogerős ítélet ellen a II. r. alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, annak hatályon kívül 
helyezése és elsődlegesen a kereset elutasítása, másodlagosan a másodfokú bíróság új eljárásra és 
új határozat hozatalára utasítása érdekében. Felülvizsgálati álláspontja szerint az elsőfokú eljárás 
során okirattal, szakvéleménnyel, bírósági jegyzőkönyvvel, közigazgatási határozattal és számos 
egyéb bizonyítékkal igazolta, hogy a védjegy szerinti szóösszetétel földrajzi egységet jelent. Az 
eljárt bíróságok az 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 206. § (1) bekezdését megsértve a 
bizonyítékok okszerűtlen és logikailag ellentmondó értékelésével jutottak arra a következtetésre, 
hogy a kifogásolt szóösszetétel nem minősül általánosan használt földrajzi elnevezésnek. A 
másodfokú bíróság a Pp. 221. § (1) bekezdését megsértve, az indokolási kötelezettségének sem 
tett eleget, mert annak ellenére, hogy elfogadta, az írásbeli bizonyítékok egyik csoportja a 
szóösszetételt földrajzi elnevezésként említi, ezt a bizonyítékok értékelésénél mégsem vette 
figyelembe és indokát sem adta. A jogerős ítélet elmulasztotta vizsgálni a Vt. 15. § (1) bekezdése 
alapján az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban álló használatot is. Mindezek az 
eljárási szabálysértések az érdemi döntést nagymértékben befolyásolták. A II. r. alperes állítása 
szerint a felperes nem bizonyította, hogy a „tripadvisor.hu” domain névvel elérhető honlapon 
való használat az ő tevékenységével áll összefüggésben. 

A felperes a felülvizsgálati kérelem hivatalból történő elutasítását kérte arra tekintettel, hogy az 
a mérlegelést támadja, ami a felülvizsgálati eljárásban nem megengedett. 

A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alaptalan. 
A II. r. alperes a védjegy szerinti szóösszetétel földrajzi eredetre utaló használatára 

hivatkozással kívánt a védjegybitorlás és jogkövetkezményei alól mentesülni. 
A Vt. 15. § (1) bekezdés b) pontjának perben releváns rendelkezése szerint a védjegyoltalom 

alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az 
üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja az áru vagy a szolgáltatás földrajzi 
eredetére vonatkozó jelzést. 

A fenti rendelkezés alkalmazása szempontjából nem bizonyítás kérdése az, hogy az adott 
védjegy szerinti megjelölés földrajzi eredetre vonatkozó jelzés-e. A „Budavári Labirintus” 
szóösszetételből legfeljebb a „Budavári” szóelem fogadható el földrajzi helyre utaló jelzésként. A 
„labirintus” szó jelentése: útvesztő, helyiségek és folyosók bonyolult hálózata, ahol az 
elrendezésből adódóan nehézségekbe ütközik a tájékozódás és a kijutás. A labirintus egy épített 
struktúra, rendszerint egyjáratú, ívelt (út)vonal, amely a bejárattól elvezet a központig. 
(https://hu.wikipedia.org/wiki/Labirintus) 

A fent ismertetettek alapján a Budavári Várbarlang, mint egy adott földrajzi hely részét képező 
kiépített barlangszakasz „Budavári Labirintus” elnevezése nem földrajzi eredetre vonatkozó 
jelzés. Ennek ellenkezőjét a II. r. alperes által csatolt bizonyítékok sem támasztották alá. 
Mindebből következően helyesen jutottak arra a következtetésre az eljárt bíróságok, hogy az 
adott esetben a Vt. 15. § (1) bekezdés b) pontja nem ad alapot a védjegy szerinti megjelölés 
jogszerű használatára. A téves felülvizsgálati állásponttal szemben pedig a földrajzi eredetre utaló 



megjelölés megállapíthatóságának hiányában a törvényi tényállás további eleme, az üzleti 
tisztesség követelményeivel összhangban való használat vizsgálata szükségtelen. 

A „tripadvisor” domain nevet regisztráló személy (II. r. alperes ügyvezetője) tényéből, 
valamint a domain névvel elérhető honlap tartalmából, amely a II. r. alperes tevékenységének 
reklámozását szolgálja - a II. r. alperes tagadásával szemben - okszerűen és a logika szabályinak 
megfelelően jutottak az eljárt bíróságok arra a következtetésre is, hogy az internetes oldal a II. r. 
alpereshez köthető, így az ott megvalósult jogosulatlan védjegyhasználatért a II. r. alperest terheli 
a felelősség. 

Mindezek alapján jogszabálysértés nélkül állapította meg a jogerős ítélet a jogsértést és 
alkalmazta a jogkövetkezményeket. Ezért a Kúria a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése 
alapján hatályában fenntartotta és a pervesztes II. r. alperest a Pp. 78. § (1) bekezdése szerint 
kötelezte a felperes ügyvédi képviseletével felmerült és a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) 
és (5) bekezdései alapján megállapított felülvizsgálati eljárási költségének megfizetésére. 

Budapest, 2015. szeptember 9. 

Dr. Mészáros Mátyás s. k. a tanács elnöke 
Dr. Kovács Zsuzsanna s. k. előadó bíró 
Böszörményiné dr. Kovács Katalin s. k. bíró 

 


