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A Budapest Kdmy6ki Tdrv6nysz6k dr. Holczmann L6sz16 riglv6d (1 137. Budapest, Szent Istv6n
kt.2.) 6lta1 k6pviselt Profikomp Kft. (2100. Gdddll6, Perczel M. u. 107.) felperesnek - dr.
Gerencs6r Ferenc (2000. Szentendre, R6zsakert 2. fszt.2.) iigyv6d 61ta1 k6pviselt Compostal
Kft. (2461. Tdmok, Pusztaz6mori rit 020716. hrsz.) alperes elien szem6lyhez fuz6rJ6 jog
megs6rl6se irrinti pereben a bilosag meghozta a kcivetkez<j

ITELETET

A bir6s6g a felperes kereset6t elutasitja.

K6telezi a bir6s6g a felperest, hogy 15 napon beliil fizessen rneg az alperes r6sz6re
2.891 .730.-(kett6milli6-nyolcsz6zkilencvenegl'ezer-hdtsziizharminc) forint perkdlts6get.

Felhivja a bir6siig a felperest. ho-e1' lriildn felhiv6sra az allam javira fizessen meg L419.000.-
(eg1mi11i6-n6-eJsz6zheh'enkilencezer) tbrint a per t6rgyi illet6kfeljegyz6si jog5ra tekintettel 1e

nem r6tt elj6rrisi illet6ket. I

Az ezt meghalad6, perrel felmeriilt kdlts6geiket a felek maguk viselik.

Az itlleI ellen a kdzbesit6stcll szfmitott 15 (tizencit) napon beliil fellebbez6snek van her.,-. i .,. ,., ' -:*'"""" ':':'-"""':.'.:""":l :::' 
"""'":;^-: 

"'', l*" ':'''''melyet a Fovirosi Itelcjtdldhoz cimezve, a Budapest Kdmy6ki Tcirw6nyszdken kell benyrijtani
harom p6ld6nyban.

A jogi k6pviselet kotelez6 az itdlotdbla elotti eljeirrisban az ilelet, valamint az rigy 6rdem6ben
hozott v6gz6sek ellen fellebbezdst (csatlakoz6 fellebbezdst), tov6bb6 a Kirria el6tti elj6r6sban
a Pp. 235.$.-dban meghat6rozott fellebbez6st (csatlakoz6 fellebbez6st) 6s a feliilvizsg6lati
k6relmet (csatlakoz6 f-eliilvizs96lati kdreluret) elciterjeszt6 fdl sz6mara.

Ha a jogi k6pviselet kotelez6, a jogi kdpviselo krizrernt'rkrjd6se n6lkiil elj rir6 fel perbeli
cselekm6nye 6s nyilatkozata hatAlltalan, kiv6ve a Pp. 7318. szakasz (2) bekezd6s6ben
szab|lyozott eseteket, vagy ha az adott perbeli cselekm6nyre n6zve a rneghatalmazott irtj6n
tdrt6n6 elj rir6st kizrirj a.

A bir6s6g tdj6koztatja a peres feleket an61, hogy a 2. foku bir6sitg az it6let ellen ir6nyul6
fellebbez6st t6rgyalison kivi1l bir6lhatja el. ha a fellebbez6s csak a kamatfizet€sre, a
perkolts6g visel6s6re, vagy 6sszeg6re vonatkozik, vagy osak a 1e nem r6tt illet6k
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meglizetds6vel, vagy a teljesit6si hatalid6vel kapcsolatos, illet6leg ha a fellebbez6s csak az

it6let indokoldsa ellen ir6n5.u1. A felek ezekben az esetekben is k6rlietik a targyalds tart5s6t.

A peres felek a fellebbez6si hat6rid6 lej 6rta e16tt el6terjesztett koz<js kdrelmiikben kdrhetik a

fellebbez6s t6rsval6son kiviili elbir6l6s6t.

INDOKOLAS

A bir6sfg a rendelkcz6sre iill6 iratok. a meghallgatott tanrik vallomdsa, a felek tdry6nyes

k6pviseloinek szem6lyes el6acl6sa, tovdbbd a rendelkez6sre 6116 igazs6giigyi szak6fi6i
v61em6ny alapjin az aldbbi t6nyil16st 6llapitotta meg.

Felperes ds alperesi tdn'6n) es kdpvisel6 iig)'vezetdse alatt 6116 cdgek egym6ssal 1999. 6v1ol

iizleti kapcsolatban 6lltak. Nlind t'elperesi iigyvezet6, mind alperesi iigyvezet6 c6gei

komposzt6l6si techlo16gi6t 6rt6kesitenek. Iielperesi tdrv6nyes kdpvisel6 agr6rm6mciki,
alperesi tigl.rezeto miiszaki. inlbrmatikai ismeretekkel rendelkezik. Alexa L6sz16 f'd kutatisi
tertilete a komposzt6l6s.

Uzleti kapcsolatuk elej6n Domafoldi Zsolt iigywezet6se alatt 6116 Yarizsfa Kkt. 1999. 6vben a

Szellozomr"ivek Kft-vel szorosan egyiittmrikodve komposzt6l6s tecbnol6gia rdsz6t kdpezo

l6gtechnikai berendez6sek tervez6s6t alakitotta ki. A Szell6zomiivek Kft. 6s a felperes koztitt
fejleszt6si munk6ban kapcsolat nem volt. A Szell6z6mrivek Kft. az egyedi kivitelii komposzt

al6tuv6 ventil6torckat az alperes t6sz6re, mint technol6gia-fbrgalmaz6 r6sz6re gy6r1j a.

1999. 6v mdsodik t-el6ben a kornposztal[s technol6gia rdsz6t kdpezo ir'6nyit6stechniltai

lendszer tervezds6t a Varizst-a Kkt-r'el szerzoddses kapcsolatban 6116 Dedki Bt. v6gezte. A
hardr.vare 6s elektronikai fejleszt6seket a Deiiki Bt.. mig a software fejleszt6seket Balla Istv6n

programoz6, softrvare-t'ejleszto. mig a technol6giai kisdrleteket a Vardzst-a Kkt. v6gezte a
Budapest, XXII. keriilet, Angeli irt 77. szim alatti telephelyen.

2000. december 13. napj6n a Alexa L6szl6. P0004917124. sz. alatt szabadalmi leirfst nyijtott
be a Szabadalmi Hivataln6l az iritnyitott komposztdl6si technol6gia vonatkoz6s6ban. A 2008.

5pd1is 1. napjSn kelt hatirozatitban a Szabadalrri Hivatal meg6llapitotta, hogy a bejelent6s

ideiglenes oltalma keletkezdse visszahat6 hatrillyal megsztint, mivel irgy kell tekinteni, hogy a

bejelent6 lemondott az ideiglenes szabadalmi oltalonu6l.

A Prolikomp Kdrnyezetv6delmi, Kereskedelmi 6s Szolgiiltat6 Korl6tolt Felelossdgri T6rsasdg

(2100. Gddijll6, Perczel M6r u.107., Cg.13 -09-0840+6) 2000. janu6r 12. napj 6n j6tt ldtre, fo
tevdkenys6ge: rmiszaki tandcsad6s, m6rnoki tevdken] s6g. k6pviseletre jogosult tigyvezetoje:

Alexa LdszlS.

2001. dvben felperes 6s a n6metorsz6gi sz6khell u \\-.L.Gore & Associates Gmbh kcizcitt

disztribirci6s szerz6dds j citt ldtre. A szerzoddsben tblperes vrillalta, hogy tiimogatrist nyitjt a

Gore Gmbh-nak a Gore system, azaz a hullad6k leborit6siira szolg6l6 takar6k, a vez6rl6si 6s

szell6ztet6si alkot6egys6geh ds kezeldsi megold6sok irtdkesitdsdben. Ennek sor6n kiilonciserr
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az akvizici6s teriileten talajcsere 6s a talajvizsgilat, szerwes anyagok komposzt6l6sa,

hitztartlsi hullad6k kezel6se 6s hulladdkkezelci l6tesitmdnyek m6retez6se kiirdben vAllalt
l-eladatot. V6lla1ta, hogy az e k<jrben el6rt eredm6nyeir6l havi jelent6s formrij 6ban besz6mol a
Core c6gnek.

Ennek fej6ben a Gore c6g a hullad6kkezel6s tekintet6ben fennrillo nemzetkclzi h6l6zaIfiia a

felperest bekoti, marketing akci6k sordn szakn'tai tdmogatdst nyfjt a Proflkomp Kft.-nek. Az
irgynevezett ,,Gore System" 6s a,,Gore Sorber Trening Screeming Sorvey" 6rt€kesit6s6t

Magyarorsziigon a Profikomp Kft., mint a Gore c6g magyarorszdgi lt6pviseloje v6gzi a

szerzodels szelint.

Ugyanakkor a i'elperes kotelezetts6get vril1alt arra, hogy a hullad6kkezeldshez 1<izhr6lag a

Gore c6g Altal gyddott rendszerelem-takar6t hasznSlja, 6s 6r16kesiti. Ekk6nt a felperes 6ltal
eg;-sdges egdszkdnt 6rtdkesitett rendszer alkot6elemei a szelloztet6s, a vez6rl6s, speci6lis
eleme a szemiperbe6bilis tef'lon takar6folia, mint lefed6s. A fenti tev6kenys6gek e1v6gz6s66t1
jLrtal6k tbrm6j 6ban a I'elperes szerz6d6s szerint javadalmaz6sban r6szesiil. Ugyanakkor
titoktartiisi megillapod6st kcltottek egym6ssal, minden olyan inform6ci6ra, amely nem
kdzismert, 6s az 61ta16nos gyakorlatban sem ismeft.

A Prolikomp Ktt. a szerzodds megkotesevel egyidejrileg v6llalta azt is, hogy az

egyiittmrikdddsdbol szdnnaz5 eredm6nyeket, illetve tov6bbfej lesztdseket, innovdci6kat
els6k6nt a Gore-nak aj6nlj a f'el.

A Compostal Biohulladdk Hasznosit6 Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Korl6tolt Felelossegti
Tirsasiig (2461. T6mok. Pusztazdmori it 020116 hrsz., Cg:13-09-089951) 2002. januar 8.

napj in tdfidnt alapitdsa 6ta- lb ter ikenysdgk6nt hulladdkgyirjtdssel ds kezeldssel tbgialkozik.
Kdpviseletre jogosult tezettj tisasdgviseloje Domaf<ildi,Zsolt.

Felperes 6s az alperes kcizdtt 2003. 6v janu6r h6 31. napj an szerzoddses jdtt ldtre, mely szerint
a ..Compostal" ir6nyitdstechnikai berendezds teljes kcirti beszerz6s6re 6s besz6llitdsala.
tov6bb6 a leveg6zteto egysdg teljes korri beszerz6s6re ds beszdllitdsiira az alperes vd:llalt
kotelezettseget a felperes jav6ra.

Ugyanakkor az alperes villalta az importb6l szitt-naz6 ,,Gore Cover" takar6lamin6t
vrirrkezel6s utAni 6tvdteldt 6s telephelydre tdrtdn6 sz6llft6siit, meg6rz6s c6lj6b6l, tovfbb6 a

teljes komposzt6l6 rendszer, azaz az tritnyil|stechrika, a leveg6ztet6 egysdg 6s takar6lamindt
lesz|lli16s|t a megbiz6 6lta1 kijel6lt helyszinre.

Az alperes feladatrit ktpezte a rendszet cisszeszerel6se, iizembe helyez6se a megbiz6val
kozosen, annak utmutatSsa szednt, a garanciav6l1a16s a besziillitott term6kekre, valamint az

elvegzendo m unl,a rzin vonelira.

I(r--Ll6n rdgzitett6k, hogy az ehhez sziiks6ges inform6ci6kat a felperes az alperes

rendelkez6s6re bocs6tja, rlrelynek ellen6ben az alperes jutal6kban r6szesiil.

2006. 6vben a f'elek kcrzdfi ajogviszony megsztint.
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Ezen idopontt6l kezdve az alperes ,,Composzt6l" technol6gia ndven a f'elperessel r6szben
azonos technol6gidt 6ft6kesit. A k6t 6rldkesitett techrol6gia kilonbciz6s6ge a takar6t'6lia
min6s6g6ben 6ll. Mindkdt technol6gia nyolc l6p6sb6l 6ll, a nyolc technol6giai l6pds kciztil hat
azonos, prizmasz6less6g megegyezik, a kiiltinbs6g a takar6f6liSban anyag6ban, annak
r<igzit6s6ben 6s a szonddk elhelyez6s6ben 6ll.

Azonos az irdnyitristechnika, a h6m6rsdkletmdrds. oxigdn-m6rds, leveg6ztet6 ventilitor
param6terei a k6t leir6sban. A k6t ir6nyitistechnol6gia azonossdgdt j61 jellemzi, hogy a
leirrisokban adminisztr6ci6s hib6k is azonosak. Azonosak az irrinyit6stechnika elemir6l
kdsziilt f6nyh6pfelvdtelek, a software riltal megjelenitett k6perny6 kdpek ds a k6t
technol6gi6nak a vez6rl6se is megegyezik.

Tekintettel arra azonban, hogy a i-elperes 6s az alperes iiltal 6fi6kesitett takar6 lamin6t
l6g6tereszt6 kdpess6ge egym6st6l eltdr, igy a kdt megold6sban az oxig6n-koncentrilci6
optimurna m6s.

Felperes kereset6ben a Ptk. 86.rs (3) 6s (a) bekezd6seiben lbglaltakra 6s a Ptk. 84.9 (1)
bekezd6s a) pontjdra fig1'elemmel k6rte annak megri11apit6s6t, hogy az alperes a know-how-t
kdpezo Gore Coler technol6gieit jogosulatlanul hasznrilja, ezzel osszefiigg6sben k6rte a
jogs6rt6s megtort6ntenek megrlllapitris6t.

K6de a Ptk. 86.$ (3) 6s (4) bekezd6s6re figyelemmel a Ptk. 84.9 (1) bekezd6s b) pontja
alapj6n, hogy a birosiig kotelezze az a\perest a jogs6rt6s abbahagy6siira 6s k6rte, hogy a
bir6s6g tiltsa el az alperest a tovdbbi jogs6r1esI5l, azaz a Gore Cover technol6gia jogosulatlan
haszn61at6t61.

A Ptk. 86.5 (3) 6s (a) bekezd6seben tbglaltakra, flgyelemmel a Ptk. 84.9 (1) bekezd6s c)
pontj a alapj6n k6te a bir6sdgot. hogl k6telezze az alperest a Hulladdksols cimri foly6iratnak
a perbdli itdlet joger6re emelkedesdt kovet6 szrim6ban sajiLt kcilts6g6n kdzzd teend6
nyilatkozat megt6tel6re. amely'ben a Gore Cover technol6gia jogosulatlan felhasznriLis6t ds cz
lltal felperes szem6lyhez liizcld6 jogainak megs6rlds6t elismeri.

I{6rte emellett, hogy a Ptk. 86..s (3) 6s (-1) bekezd6sdben foglaltakra, figyelemmel a 84.9 (1)
bekezd6s e) pontja alapj6n kdtelezze az alperest 175.841.436.-forint kir megt6rit6s6re es

ennek 2011. j anu6r 1. napj6t6l a kit-rzet€s napj riig jdr6 torvdnyes m6rt6kti kdsedelmi kamata
rregfizet6s6re. K6r1e perk6lts6gei megdllapitfsrlt.

Felperes 6llispontja szeint az alperes a Gore Cover technol6giai jogosulatlan haszndlat6val,
illetve hasznosit6s6val ds drldkesitdsir el a lelperes szemdlyhez 11iz6d6 jogait megsdfiette,
Compostal elnevez6sri komposzt6l6si technol6gi6t drtdkesit, mely a f'elperesi technol6gi6val
megegyezik, azt 6vek 6ta iizletszenien drtdkesiti.

Mindez az alperesi jogbitorl6s. a l'elek jogviszonyfnak megszr-inds6t6l t'enn6ll, azonban annak
a felperes piaci pozici6jiira val6 gazdasrigi hat6sa 2008. 6rt6l kezdett megjelenni.

A'lperes ngyanis a komposzt6l technol6girit sajdt fejleszt6s6nek 6s szellemi term6k6nek
kiadva, megjelent a komposzt piacon. megkezdte a term6k 6r16kesit6s6t, annak keret6ben
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2006. ds 2010. koz<itt, ott konkrdtan megjeldlt projekt kapcsdn l6pett fel aj rinlattevok6nt,
amell ben a lelperes is eloterjesztette az ajinlr.Ldt.

Az alperes 61ta1 k6t vfllalkoz6i dij ezekn6l a projektekn6l alacsonyabb volt a felperesn6l,
ezSllal a munka mind az rit esetben az alperes6 lett. Mindezzel osszefiigg6sben a felperest
elmaradt haszonk€nt k6r 6rte, amelyet az alperes okozott.

El6adta, hogy az alperesi jogellenes magatart6s abban 6rhet6 tetten, hogy a felperes szellemr
tulajdon6t kdpez6 technol6giiit jogosulatlanul haszndlta fel, illetve 6rldkesitette. Az alperes
tudta, hogy a technol6gia jogosultja a felperes, anr-rak haszniilatrihoz a felperes nem j 6ru1t

hozz6, ekk6nt az jogellenes r-nagatart6snak rninostil.

Amennyiben az alperes nem hasznositotta, 6rt6kesitette volna jogellenesen a felperes perel
6rintett szellemi tulajdoniit, rigy a felperes elnyerte volna mind az <jt esetben a munk6t 6s a
megjelolt nyeres6get realizLlta volna. 2009-2010-2011. iizleti 6vekre vonatkoz6an a felperes a
keresetben foglalt 6sszegszerris6gri projektekt6l esett el.

Alperes a felperesi technol6gia jogosulatlan hasznosit6srival, mint jogellenes magatarl6ssal
keriilt abba a piaci pozici6ba, hogy a felperes profilj6ba tartozo proj ektekre n6zve l6pjen fel
technol6gia sz6llit6kdnt. A projektekben aj6nlattev6kdnt csak a felperes 6s az alperes ldpett
t'el, az alperes 6raj6nlatai pedig minden esetben alacsonyabbak voltak a felperes6n6l.

A kivilaszttisnd.l a f5 .szempont az ajfnlott r'6llalkoz6i ar volt. \,lindebbol eglenesen
kovetkezik a felperesi rill6spont szerint, hogy amennyiben az alperes nem jar el jogellenesen,
azaz a f-elperesi technol6gi6t saj 6tj ak6nt kiadva nem ldp f'el a proj ektben aj6nlattev6k6nt, tgy
a munka t-elperes6 lett volna- aki a fentiek szerinti nyeres6gre tett volna szed.

Hivatkozott az ieazsd.uiiul i szakdnoi vdlemdnyben fbglaltakra, melyb6l 6l16spontja szerint
egl6rtelmrien meg6llapithat6. hogy a felperes 5ltal becsatolt vizsg6lati, kisdrleti anyagok
r,onatkozdsfban. azok eg.vedi mirszaki t-ejlesztdseket tartalmaznak, annak mincisiilnek.

A tejleszto mr-rnka. m6r6si eredm6nyek f-elperestol val6 szdrmaz6s6t a meghallgatott tanuklal
kir'6nta aliitimasztani. Mivel a szakdrl6i v6lem6ny alapj6t az is kizarhat6, hogy a lelperesi 6s

az alperesi technol6gia k6t onri1l6, egymrist6l fiiggetlen tervez6munka eredmdnye, ebb6l
egyenesen kovetkezik rill6spontja szerinl az, hogy az alperes a felperesi fejleszt6st 6s magdt a

felperesi technol6giSt is haszn6lja.

Mindebbol az a t6nybeli 6s jogi kovetkeztetds vonta le, hogy a i'elperesi fejleszt6munka
eredm6nyek6nt 6llt el6 a per t6rgy6t k6pez6 mriszaki tartalom, az azt Iulalmaz6 gdpkdnyv,
mely 6sszess6g6ben a Gore-Cover technol6gta. E technol6gia, -ami az ir:inyit6stechnol6gia, a
leveg6ztet6s ds a taku'6 lamin6t mirkdd6s6nek osszehangol:is6b61 6ll- felperesi know-how-nak
rnin6sill, 6s ez a jog vddelme alatt 6ll. A technol6gia mirszaki tadalmAt a sottware leiriist es a
g6pkrinyv fbglalja 6ssze.

Aiperes a technol6gia agr6rm6m<iki fejlesztest Iartalnaz6 munkrilataiban nem vett r6szt, I
ir6nltristechmka 6s informatikai r6szt t-ejlesztette ki alviillalkoz6ival a felperes
rnegbizottj ak6nt, a Profikomp Kll. instrukci6i alapjdn.
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All6spontja szerint alperesi szerepvSllal6s a felperesi tech-no16gia fejleszt6s6ben nem k6z6s
fejleszt6i munka, igy nem keletkeztet kcizds szellemi termdket, hiszen a f'elperes az dsszetett
technol6gia alapveto mriszaki adatait 6s az alapinformdci6kat a V.L.Gore Gmbht6l szerezte.
Az ir6nyitdstechnikai egys6g agr6rmriszaki r6sz6nek fejlesztdsdt a f'elperes vdgezte, az a
f'elperes szellemi termdke, igy az egys69 agr6rmuszaki tarlalm6hoz kapcsol6d6 jogok felperest
il1etik.
Megit6l6se szennt az ir6nyit6stechnikai egysdg az osszetett konduk6l6si technol6gi6knak
csupdn egyik eleme, mely k<innyfiszerel . helyettesithet6 m6s gydrt6 riltatr legy6rtott
ir6nyit6stechnikai egys6ggel, igy felt6ve, de meg nem engedve, hogy az ir6nyit6stechnikai
egysdg teljes miiszaki taftalma alperes szellemi tulajdona, ez6ltal mdg alperesnek az dsszetett
Gore Cover technol6gi6hoz, mint eg6szhez nincsen semmi kdze, kcjvetkez6sk6ppen jogai
sincsenek.

Hangsrilyozta, hogy a Gore Cover komposztrilisi techol6gia olyan 6sszetett rendszer, amely
h6rom cin6l16 elem eg) tittes. osszehangolt mirkcld6sdvel iizemel. Az egyes egys6gek a gydrt6k
dltal ondll6an. jogszenien drtdkesithetok. n.rely Gore Cover technol6giiit, a felperes szellemi
term6k6t nem 6rintik.

Az egyes rdszek 6n6ll6 szabadalom t:irgr'6t k6pez6 egysdgeknek az ak6r miiszaki ismeretek
fejleszt6sek 6ltal kidolgozott elj ariis szerinti' dsszehangolt miikddtet6se ttj 6n jcttt l6tre a
felperesi technol6gia, melyet a felperes Gore Cover n6ven jogosult dfiekesiteni.

Mivel 6ll6spontja szerint a perben bizonyitrist nyert, hogy az alperes azonos technol6gi6t
6rldkesit, mint a felperes. ezzel pedig a felperesnek a szemelyhez fiiz6d6 jogait s6fti.

Alperes a kereset elutasitiisat inditi.iinl-ozta. K6de per!<i1ts6gei megt6rit6s6t.

E16adta. hogy a I'elek k6zcitt letre-idtt szerz6d6s alapjdn alperes biztositotta a felperes szfLntara.

az un. ,,Composzt61" technol6_siit. teh.it nen alperesnek volt szi-rks6ge a felperes
technol6girij6ra, hanem a felperesnek az alperes technol6gi6jdra.

A rendszer l6nyege kdzismert, a konkrdt technol6giai megoldrisokat az alperes fejlesztette ki,
az arTyag szerkezet6t tekintve val6di Lijdons6got jelent<i takar-6f61ia pedig a n6met cdg
f-ej1eszt6se. A g6pk6nyv nem l-elperes szellemi term6ke, e k<jrben a felperes perbeli
legitim6ci6jdt vitdssri tette.

Mivel a felperes 6lta1 becsatolt disaribftori szerzod6s l'elperesre olyan jogot nem ruhiiz,
amely a felperes aktiv perbeli legitimdci6jr{t megalapozn|, ezdtl a felperes a Gore Cover
technol6gia vonatkozrisdban nem bir aktiv perbeli legitim6ci6va1.

Ugyanakkor a f'elek kdzrjtt nem rnegbiziisi. hanem ollan vegyes szerz6d6s jott l6tre, amelynek
egyes r6szei szdllitdsi, eg1'es r€szei pedig v6llalkoz6si szerz6ddsnek min6siilnek. De a

sz6llit6si szerz6d6sb6l dnmagaiban nem kovetkezik az. hogy a szerz6des t6rgy6n a

megrendeloneh b6rmiidle ol1.an -joga lenne, ami a szellemi alkotrisoka vonatkoz6 jogok
kijr'6be sorolhat6. Ugyanakkor meggl ozoddse szerint ezen szerz6d6s a felek kcizijtt v6tel6rban
val6 meg61lapod6s hi6ny6ban l6tre sem jott.
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Az 1996. 6r,i LVIL ton'6nv 4.9
messzerezni. r'a.-ev t-elhaszndlnr.
hozni.

Hivatkozott ana, hogy a komposzt6l rendszerelemek meg16t6t, 6nri116s6g6t 6s n6wisel6si
jogosults6gtit maga a f'elperes ismerle el az altala hivatkozott szerz6cl6sbei Maga a felperes
volt az, aki a szerz6ddsben ,,komposzt6i" ir.rinyitdstechnikai berendezdsrol nyilatk"ozik, ekkdnt
maga.jelentette ki, hogy az alperesnek 6nrill6, saj6t n6v alatt fut6 ir6nlt6stechnikai
berendez6se van.

4lA/3 €s 41N4. sorsz|m alatt 
.okiratokat csatort, mellyel azt kiv nta ar t masztani, hogy ,rz

irrinyit6stechnika €s a l6gtechnikai berendez6sek kialakit6srit a software fejleszt6st a yaiizsfa
Kkt-vel szerz6d6ses kapcsolatban 6ll6 cdgek hoztrik l6tre.

K6rte perk<llts6gei megrillapit6srit.

A felperesi kereset az al6bbiak szerint alaptalan.

A Ptk.81.$ (1) bekezd6se szerint szem6lyh ez ftzodo j ogokat sdfi, aki a levdltitkot megser1r,
tovribb6, aki a mag6ntitok, vagy tizleti titok birtokriba Jui6s azt jogosulatlanul nyilv6noiagra
hozza. vagy azzal egydb m6don vissza6l.
A (2) bekezd6s szerint iizleti titok a gazdasdgi Levdkenys6ghez kapcsol6cl6 minden olyan teny,
informiici6, megoldiis. r'agy adat, amelynek ny v6nossagra hozatara ret6ktere;ek dltal
trirldno megszerz6se. vagy f-elhasznriliisa a jogosr-rlt, ide nem Erlve a Magyar Allamot, jogszerr-i
p6nziigyi, gazd,as6gi, vagy piaci 6rdekeit s6rten6, vagy vesz6lyeztetn6,-Ls amerynet iiituuo
tartdsa 6idek5ben a jogosult a sziiks6ges int6zked6seket me_qrette.

(l) bekezd6se alapjan tilos iizleti titkot tisztess6gtelen rn6don
lalan.rint jogosulatlanul mdssal kdzrjlni, vagy nyilvdnossdgra

I

A (2) bekezdes szerint iizleti titok tisztessdgtelen m6don va16 megszerzdsdnek minosiil az rs,
ha az izleti titkot a jogosult hozz6j6rur6sa n6rkiil a vele, a titok m-egszerz6se idej6n, vagy azt
megelozoen bizalmi 

'iszonyban, 
vagy i.izleti kapcsolatban 6116 szimdly t<<izremLiioaisevet

szerezt6k meg.

A 86 $ (3) bekezd6se alapj 6n a 4. $ vagy a 6.g rendelkez6seinek megs6rt6se miatt inditott
perekben az 6rdekelt f6l, a (2) bekezd6sben foglaltakon tirl a keresetben kcjvetelheti a
j o gs6rt6ssel e16r1 gazdagodris visszat6rit6s6t is.

A 2010. 6vi 2328 BDT szerint a know-how az izreti titok speciiilis fajtrija. A versenyjogr
1ogs6r16s szempontjrib6l n". 1Tq van jelent6s6ge, hogy a mris 6ltal i'elhaszn6rt mriwaki,
szakmai ismeretek valaki iizleti titkzinah min6siilnek-e, hanem annak, nogy u nitirrut i
megold6st a jogosultt6l tisztess6gteleniil szerezt6k-e meg. Amennyiben tehii tobben, cgy
id6ben kiviilill6 gazdasrigi trirsasrigt6l p6rhr-rzamosan jutnak mtiszaki ismeretekhez, u,n.iy"t 

"ta k6s6bbi fejlesztdseik sot'6n hasznositanak, az iizleti titok tisztess6gtelen megszerz6se cim6n
eglmissal szemben ig6nyt nem 6rv6nyesithetnek.

A bir6srig megit6l6se szerint a perbeli kereset elbiril6sa sorrin abb6l kell kiindulni, hogy a
piacon tij versenltirs megjelen6se a gazdasigi 61et, a piacgazdasdg szr-rks6gk6ppeni kivrinatos
kdvetkezm6nye, a'nak velej6r6j a. Az tj r ersenytfis riegjeren6se u piu.on nem s6rti a
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versenyt, hanem azt el6mozditja, ez6ft tisztess6gtelen piaci magatafid.st nem val6sit meg. A
piacgazdas6g alapj6t kdpezo gazdas6gi verseny ldnyeg6hez lartoztk, hogy azonos piacon,
azonos drut, vagy szolgaltat6st kinil6 v5llalkoz6k versengenek a fogyaszt6k megrende16s66r1,
igy az a ktiriilm6ny, hogy a piacon hasonl6, vagy azonos szolg6ltatist nyitjt6 m6sik v6llalkozo
is megjelenik, a gazdashgt versenlt6l nem idegen, hanem azzal osszhangban 6116 jelensdg. A
versenytdrs megjelen6se az ennek kcivetkezt6ben kialakul6 cs<jkken6 bevdtel a verseny
logik6ja szerint jogi vddelemmeL nem orvosolhato. lltelotdblai hatarozatok 2006141159.)

Mivel a Ptk. 85.$ (1) bekezddse szerint szem6lyhez fLrz6do jogokat csak szem6lyesen lehet
drv6nyesiteni, a bir6s6gnak elsodlegesen azt kellett vizsgrilat tLrgyivit tenni, hogy a felperes a
Gore Cover technol6gia vonatkoziisAban iizleti titok jogo sulIla-e, azaz I'elperes a perindit6sra
alanyi jogosults6ggal rendelkezik-e. Alperes e korben helltdll6an hivatkozik aua, hogy a
2001,. 6v szeptember6ben n-regkotott szerzod6s alapjan felperes a Gore System
vonatkozasAban kizfu61ag a forgalmaz6sra szerzett jogcimet, versenyjogi jogs6rl6sre igy az
eg6sz sziszt5ma vonatkoziisiiban alanyi jogosults6ggal nem rendelkezik. Mindemellett alperes
nem a Gors System rendszert 6rt6kesiti. hiszen ennek felperes dltal hangsrilyozottan l6nyege
a h6rom elem risszehangolt mrikriddse. alperes iiltal 6rt6kesitett technol6gia azonban e
tekintetben m5s. jogsdrtdsrcil isr nincs sz6.

Felperes arra is hivatkozoft. hog] alperes felperes kutatiisi eredm6nyek felhaszn6l6sSval,
felperes agriirm6mdki fejlesa6seinek ismeret6ben fejlesztette ki a rendszer ir6nyitdstechnikai
6s leveg6ztet6sre irrfryul6 rendszert, tor,dbbd ennek inlbrmatikai alapjiit, melyet most
6rt6kesit. Ez azonban tizleti titok megsdrt6sdnek nem minosiil. A t.irv6ny a titoks6d6s
n6gyf6le elkovet6si magatartes6t sorolja f'e1, amelyhez tovdbbi konjunktiv felt6telt kapcsol.
Uzleti titok megszerz6se. felhasznflisa ugl.anis csak akkor tilos, ha a szerz6s tisztess6gtelen
m6don tort6nt. a megszerzeit iizieti titoknak mrissal val6 kcizl6se vagy nyilv6nossdgra
hozatala aklor r ersenrjogs€no. ha az jogosulatlanul tcirt6nik. A titok megszerz6s6nek
6ltalfnos tilalma mellett a tdn'dn) kiilon kiemeli azt a k6t tipikus esetet, amikor az iizleti titok
speci6lis bizalmi r iszonrra tekintenel r alik hozz6f6r'hetovd harmadik szem6ly szimtira.

Perbeli esetben az vdlt bizonl itond. hogy a mdr6si. kutatdsi eredm6nyek jogszerlien,
szerzoddses kapcsolatra tekintenel keriiltek alperesi iiglr'ezet6 birtokdba. Nem bizonyitott
azonban az, hogy mindezt felperes. avagl.'peiben nem ri116 hannadik szem6ly a Kompex Bt.
tette nem alperes, hanem a Varazsl-a Kkt. rdsz6re megismerhetov6. Bdr ezen c6gek h6zcitt
ldtrej <itt szerz6d6st a t-elpeles nem csatolta az okiratokhoz, eme vonatkoz6an tettek
nyilatkozatot a felek iglwezet6i. ezt tdmasztj a al6 az. hogy az ir6nyitristechnika 6s ehhez
kapcsol6d6 software kialakitasAban alperes m6r 1999. 6vben 16p6seket tett. A perben
felperesnek kellett bizonyitania. hogl' a hir-atkozott iizleti titok, ismeret mriszaki megoldas a
felpereshez kdthet6, bdr nem lolt kiziirhat6 az. hogy a mikrobiol6giai mdrdsi kutat6si
eredm6nyek felperes eredm6nyei. azonban ez pedi_u k6ts6get kizdr6an nem volt bizonyitott, ez
pedig rnarasztal6 it6lethez nem vezethet-

\zlindemellett a perben f-elperes azt hangsulyozta, hogl olyan komplex technol6gia, mrlkciddsi
elv jogosultja, amely r6szben a Gore cdgtol beszerzett takar'6 lamindtb6l, az ehhez kapcsol6d6
ir6nyit6stechnikai rendszerbol es a leleg6zteto rendszerbol, illetoleg ezen hdrom elem
dsszehansolt mfi kodtet6sdbol rill.



Amennyiben a felperesi know-how ezen h6rom elem <isszehangolt mtikdddsdben 6ll, ugy
alperes azdrt nem sdrtette meg felperes rizleti titk{it, merl a takar6f6lia min6sdse alapveroen
kiiltjnbdzik a k6t technol6gi6ban, a h6rom technol6gia cisszehangolt mtikodtites6vel
kapcsolatosan teh6t felperes ig6n1t nem 6rw6n5,-esithet.

6sszess6g6ben a kereset elutasitrisdhoz az yezetett, hogy a felperes es az alperes 6lta1
6r16kesjtett, versenyjogi helyzetben 1dv6 technol6girik kdzritti kril6nbs6g egyetlen eleme a
takar6f6lia min6s6gdben itll, ez kepezt az irar befolyitsol6 t6nyez6t is, de alapvet6en
befoly6solja a komposztdl6s eredm6nyess6g6t is: A technol6gia egy6b elemeit a var6zsfa Kkt.
6s vele szerz6d6ses kapcsolatban 6116 c6gek fejlesztett6k ki, ezzel kapcsolatosan t'elperesnek
ig6nye nem lehet, az agr6rm6rn6ki tev6kenys6ghez kapcsol6d6 egy6b m6r6sek
vonatkoz6s6ban pedig nem vdlt bizonltottf, hcgy e k<irben felperes ig6ny6rw6nyesit6si joggal
rendelkezik.

A fentiek alapjdn a bir6sdg a felperesi keresetet elutasitotta,6s a pp.7g.g (1) bekezd6se
alapj rin a felperest marasztalta az alperesn6l felmeriil6 perkdltsdgben, melyei az alperes dltal
igazolt ds a ped6rgy 6(dkliet arrinyban 6116 m6r16kii rigyvddi munkadi;uor ari 232003.
(vIiL21) IM sziimri rendelet alapjrin. A per tiirgyi illetdkfeljegyz6si joggal 6rintett
perkateg6ria, ez6rt a felperes iiltal le nem r6tt eijarrisi i11et6k megfizet6s6re k<jtelezte a bir6s6g
a felperest kiilon felhiv5sra az 6llam javrira.
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