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 Sajtó- és Tájékoztatási Osztály 
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Az Elsőfokú Bíróság T-53/04–T-56/04. sz., T-58/04. sz. és T-59/04. sz. egyesített ügyekben, 
T-57/04. sz. és T-71/04. sz. egyesített ügyekben, valamint T-60/04–T-64/04. sz. egyesített 

ügyekben hozott ítélete 

Budĕjovický Budvar, národní podnik kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 
formatervezési minták) (OHIM) 

 

Anheuser-Busch, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták) (OHIM) 

 

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ELUTASÍTJA A BUDĔJOVICKÝ BUDVAR KERESETEIT 
A KÖZÖTTE ÉS AZ ANHEUSER-BUSCH KÖZÖTT FOLYÓ, A „BUDWEISER” ÉS 

„BUD” KÖZÖSSÉGI SZÓVÉDJEGY LAJSTROMOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁSOKBAN 

A Budĕjovický Budvar nem bizonyította, hogy a Lisszaboni Megállapodás1 alapján, többek között 
Franciaországra kiterjedő hatállyal lajstromozott „Budweiser” és „Bud” eredetmegjelölés 

lehetővé tenné számára, hogy felszólaljon az Anheuser-Busch által a sörtől különböző termékek 
tekintetében benyújtott közösségi védjegybejelentésekkel szemben. 

 

1996. és 1998. között az amerikai Anheuser-Busch társaság közösségi védjegybejelentést tett a 
Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) a 
„BUDWEISER” és a „BUD” szómegjelölések és egy, többek között a „BUDWEISER” 
kifejezést tartalmazó ábrás megjelölés lajstromozása iránt különböző áruk vonatkozásában, mint 
például papíripari cikkek, takarítóeszközök, ruházati cikkek, péksütemények és 
cukrászsütemények. A „BUDWEISER” kifejezést tartalmazó ábrás megjelölés lajstromozási 
kérelme ezenkívül a 32. osztályba tartozó következő árukra vonatkozott: „sör, ale (angol világos 
sör), portersör, alkoholtartalmú és alkoholmentes malátaitalok”2. 
 

                                                 
1Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására az 1958. évi október hó 31. napján létrehozott, 
Stockholmban az 1967. évi július hó 14. napján felülvizsgált, 1979. szeptember 28-án módosított Lisszaboni 
Megállapodás. 
2A védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és 
módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti osztály. 



A cseh Budĕjovický Budvar társaság a bejelentésben szereplő valamennyi áru vonatkozásában 
felszólalással élt a közösségi védjegyek lajstromozásával szemben. Felszólalásának 
alátámasztására a Budĕjovický Budvar többek között a Lisszaboni Megállapodás alapján a „sör” 
tekintetében lajstromozott korábbi eredetmegjelölésekre3, és a „mindenféle sör” tekintetében 
lajstromozott BUDWEISER nemzetközi szóvédjegyre hivatkozott. 
 
A Lisszaboni Megállapodás szerződő felei kötelezik magukat, hogy a területükön oltalomban 
részesítik a többi ország termékeire vonatkozó eredetmegjelöléseket, ha azokat a származási 
ország e minőségükben elismeri, és oltalomban részesíti, és amennyiben azokat a Szellemi 
Tulajdon Világszervezet Nemzetközi Irodája lajstromozta. A Cseh Köztársaság és a Francia 
Köztársaság a Lisszaboni Megállapodás szerződő felei. 
 
Franciaországban, a code rural (mezőgazdasági törvénykönyv) L. 641-2. cikkének a tényállás 
időpontjában alkalmazható változata szerint az eredetmegjelölésnek minősülő földrajzi név 
semmilyen hasonló áru vonatkozásában nem alkalmazható, illetve semmilyen áru vagy 
szolgáltatás vonatkozásában nem alkalmazható, ha ez a használat alkalmas az eredetmegjelölés 
hírnevével való visszaélésre vagy annak csorbítására. 
 
Az OHIM elutasította a Budĕjovický Budvarnak a szóban forgó eredetmegjelölésekre alapozott, 
a sörtől különböző termékek tekintetében benyújtott közösségi védjegybejelentésekkel szembeni 
felszólalásait. A Budĕjovický Budvar az e felszólalásokat elutasító határozatokkal szemben 
kereseteket nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához. 
 
Az OHIM azonban helyt adott a Budĕjovický Budvar a „BUDWEISER” kifejezést tartalmazó 
ábrás megjelölés a „sör, ale (angol világos sör), portersör, alkoholtartalmú és alkoholmentes 
malátaitalok” tekintetében történő lajstromozásával szembeni, a BUDWEISER nemzetközi 
szóvédjegyre alapozott felszólalásának. Az Anheuser-Busch keresetet nyújtott be e határozattal 
szemben az Elsőfokú Bírósághoz (T-71/04. sz. ügy). 
 
Az Elsőfokú Bíróság mai ítéletében megállapítja, hogy Budĕjovický Budvar által hivatkozott 
eredetmegjelölések a Lisszaboni Megállapodás alapján csak a sör és hasonló termékek 
vonatkozásában részesülnek oltalomban. Az Elsőfokú Bíróság mindenesetre hangsúlyozza, hogy 
a francia jog a Lisszaboni Megállapodásban foglaltnál szélesebb oltalmat tesz lehetővé azokban 
az esetekben, ha a szóban forgó termékek különbözőek. A Budĕjovický Budvarnak ahhoz, hogy 
e szélesebb oltalomban részesüljön, bizonyítania kellett volna, hogy a vitatott megjelöléseknek 
Anheuser-Busch általi használata alkalmas a kérdéses eredetmegjelölés hírnevével való 
visszaélésre vagy annak csorbítására Franciaországban. Ebben a vonatkozásban az Elsőfokú 
Bíróság arra következtet, hogy a Budĕjovický Budvarnak nem sikerült bizonyítania, hogy ezen 
eredetmegjelölések hírnévnek örvendenek Franciaországban. Az Elsőfokú Bíróság megállapítja 
ezenkívül, hogy a Budvar nem bizonyította, hogy az eredetmegjelölések hírnevével – 
amennyiben feltételezzük annak franciaországi létezését – hogyan élhetnének vissza, vagy azt 
hogyan csorbíthatnák, ha az Anheuser-Busch jogosult lenne a kérdéses megjelölések 
használatára a bejelentésben szereplő egyes termékek vonatkozásában. Ebből következően az 
Elsőfokú Bíróság helyben hagyja az OHIM határozatait. 
 
A T-71/04. sz. ügy tekintetében az Anheuser-Busch 2007. május 8-án tájékoztatta az Elsőfokú 
Bíróságot, hogy a „BUDWEISER” kifejezést tartalmazó ábrás megjelölés közösségi 
védjegybejelentését visszavonta a 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában. Az Elsőfokú 
Bíróság megállapítja, hogy ebben az ügyben a kereset okafogyottá vált, arról tehát nem kell 
határozni. 
 
 
                                                 
3 Ezen eredetmegjelölések a következők: BUDWEISER BIER, BUDWEISER BIER – BUDVAR, BUDWEISER 
BUDVAR és BUD. 



FIGYELMEZTETÉS: Az Elsőfokú Bíróság határozata ellen annak közlésétől számított két 
hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezés nyújtható be az Európai 
Közösségek Bíróságához. 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti az Elsőfokú Bíróságot. 

Elérhető nyelvek: BG, ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, PT, RO, SK 

Az ítélet teljes szövege megtalálható a Bíróság honlapján. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=HU&Submit=rechercher&numaff=T-53/04 

Az ítéletek szövege általában a kihirdetés napján közép-európai idő szerinti 12 órától 
megtekinthető. 

További tájékoztatásért forduljon dr. Lehóczki Balázshoz.  
Tel: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 
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