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Előzmények
A feketegazdaság elleni küzdelem jegyében hamisítás1 elleni átfogó stratégiát és intézkedési
tervet Magyarországon első ízben 2008-ban fogadtak el. A 2008–2010. évekre szóló
Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről szóló 2140/2008. (X.
15.) Korm. határozattal elfogadott, a szellemi tulajdon védelmével összefüggésben hatáskörrel
rendelkező állami szervek, valamint a szellemitulajdon-jogok jogosultjait képviselő iparági,
szakmai érdek-képviseleti szervezetek együttműködésén alapuló, 27 intézkedést meghatározó
cselekvési program végrehajtásának koordinálását a 2008-ben létrehozott Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület (HENT) végezte. A 27 intézkedés három fő stratégiai pillérhez
kapcsolódott: a statisztikai pillér intézkedései a hamisítással összefüggő jogsértésekre
vonatkozó statisztikai adatok összegyűjtésére, a statisztikai adatgyűjtés és -értékelés
módszertanának kidolgozására, a hamisítás gazdasági következményeinek számbavételére
vonatkozó eljárások kidolgozására irányultak. A tudatosságnövelési pillér a szellemi
tulajdon védelmével és a jogérvényesítéssel kapcsolatos tudatosságnövelő és
szemléletformáló intézkedéseket foglalta magában; míg a jogérvényesítési pillér célkitűzése
a jogérvényesítéssel összefüggő jogszabályi környezet és a jogalkalmazás kérdéseinek,
valamint a jogosultakat segítő intézkedéseknek és eszközöknek az áttekintése, a szükséges
módosítások, illetve új eszközök és intézkedések kezdeményezése volt. E három pillérén
kívül az élelmiszeripar, a gyógyászati készítmények, növényvédő szerek iparága, valamint a
kreatív és informatikai iparágak kaptak kiemelt figyelmet a stratégiában.
A 2008–2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia és az ahhoz kapcsolódó
intézkedési terv végrehajtásáról, a hamisítás elleni tevékenységekről és eredményekről a
HENT éves jelentéseket, a statisztikai pilléren belül folytatott módszertani és adatgyűjtési
elemzésekről és tevékenységekről kiadványokat (HENT-füzetek 1, 2) adott ki.2
A 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia végrehajtásának tapasztalatai,
a szellemi tulajdonjogokat sértő cselekmények volumene, a piaci szereplőket, a gazdaságot és
a fogyasztókat érintő súlyos következményei, valamint a jogsértések újszerű megjelenési
formái, különös tekintettel a szellemitulajdon-jogok digitális környezetben való
érvényesítésének nehézségeire és kihívásaira – összhangban a szellemitulajdon-védelem és a
jogérvényesítés erősítését és hatékonyabbá tételét szolgáló és szorgalmazó európai uniós és
nemzetközi törekvésekkel és kezdeményezésekkel – a hamisítás elleni koordinált fellépés
további megerősítésének szükségességét támasztják alá.

1

Hamisításon a szellemitulajdon-jogok megsértésének valamennyi formáját értjük – függetlenül attól, hogy a
szerzői jogi védelem, illetve az iparjogvédelmi oltalom melyik formájáról van szó, valamint attól, hogy polgári
jogi vagy büntetőjogi jogsértésről beszélünk-e.
2
A HENT 2009-es és 2010-es évre vonatkozó éves jelentései, valamint a HENT-füzetek letölthetők a HENT
honlapjáról: http://www.hamisitasellen.hu/hu/letoltheto-anyagok
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E felismerés eredményeként, a piac tisztasága, a tisztességes vállalkozók, valamint a
fogyasztók biztonsága és egészsége védelmében a Kormány 2011. január 1-jével megújította
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 115/K. §-ának e) pontja rögzíti, hogy a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet
külön jogszabály alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala működteti. A testület
feladatait és működésének rendjét a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010.
(XII. 16.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szabályozza. A Korm. rendelet szerinti
elsődleges feladata a testületnek a hamisítás elleni nemzeti stratégia és az ahhoz kapcsolódó
intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtásuk összehangolása. Az államigazgatási szervek és
a szellemi tulajdon területén működő szakmai és érdek-képviseleti szervezetek és a szellemi
tulajdonjogok jogosultjait tömörítő vállalkozói érdek-képviseleti szervezetekből álló,
újjáalakult testület 2011. március 23-i ülésén határozott arról, hogy 2011-ben kidolgoz egy
középtávú, a hamisítás kínálati és keresleti oldalának a csökkentését megcélzó cselekvési
programot.

Célkitűzések
Az Akcióterv célja a hamisítás kínálati és keresleti oldalának a csökkentése, ezen belül
különösen az alábbi célkitűzésekkel:
– a szellemitulajdon-jogok megsértésének száma jelentős mértékben csökkenjen
Magyarországon; a szellemitulajdon-jogok jogosultjai tudatosabban és hatékonyabban,
a szellemitulajdon-jogok érvényesítésére rendelkezésre álló eszköztár megfelelő
használatával lépjenek fel szellemitulajdon-jogaik védelme érdekében;
– a jogsértések elleni fellépés eszközrendszere javuljon;
– a hamisítás elleni fellépéssel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező állami szervek
közötti együttműködés javuljon;
– a szellemi tulajdonjogok védelmének fontosságára, valamint a hamisítás
következményeire vonatkozó társadalmi tudatosság fokozódjék;
– valós és pontos, módszertanilag megalapozott helyzetkép készüljön a szellemi
tulajdonjogok megsértésének hazai volumenéről és jellemzőiről.
Az Akcióterv végrehajtásának előnyei:
A hamis termékek kínálatának és keresletének a csökkenése
– biztosítja a fogyasztók fokozottabb védelmét;
– csökkenti a feketegazdaság arányát, ami együtt jár a költségvetési bevételek
növekedésével, a foglalkoztatás kifehérítésével, a hamisításból származó illegális
jövedelem bűncselekményekbe való visszaforgatásának megakadályozásával;
– elősegíti a szellemitulajdon-jogi védelemben részesülő alkotások és termékek legális
forgalmazásának a növekedését;
– ösztönzőleg hat a szellemitulajdon-jogi védelemre alkalmas műveket, műszaki
alkotásokat létrehozó szerzőkre, feltalálókra, előmozdítja az innovációt, a kulturális
ipar megerősödését;
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– előmozdítja a működőtőke-beáramlást, erősíti a befektetői bizalmat és Magyarország
kedvező nemzetközi megítélését a jogérvényesítés terén.

Az akcióterv cselekvési irányai (pillérek)
A jelen Hamisítás Elleni Akcióterv a 2011-2015-ös évekre határoz meg három fő pillérbe
sorolva 12 intézkedési területet a hamisítás elleni küzdelem eredményességének
előmozdítására.
A Hamisítás Elleni Akcióterv pilléreinek és intézkedési területeinek áttekintő ábrája

ÁLTALÁNOS

I. KÍNÁLATCSÖKKENTÉS

1. A harmadik országokból érkező
hamis termékek beáramlásának
megakadályozása

II. KERESLETCSÖKKENTÉS

2. A hazai kereskedelem
megtisztítása a hamis és
kalóz fizikai termékektől

9.

10.

Lakossági
tudatosságnövelés

A fiatalok,
iskolások
oktatása

3. Az interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés

SZEKTORIÁLIS

4. Szellemi, infrastrukturális kapacitásfejlesztés

5.

6.

7.

8.

Kreatív- és
informatikai
iparágak

Élelmiszer,
növényvédő szer

Egészségügyi
termékek
hamisítása

Műtárgyhamisítás,
műkereskedelem

III. GAZDASÁGI JELENTŐSÉG
11. Makrogazdasági monitorozás

12. A vállalkozók szellemitulajdon-védelmi
ismereteinek növelése, felkészítése a jogsértések
elleni fellépésre
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I. pillér: Kínálatcsökkentés
Hatékonyabb jogérvényesítést! – a hamis és kalóztermékek fizikai és internetes
kínálatának csökkentése
A pillér intézkedéseinek indokoltsága:
A fogyasztók védelme érdekében meg kell tisztítani a hazai piacot és kereskedelmet a
silány minőségű, a fogyasztók egészségét közvetlenül is veszélyeztető hamis termékektől
(különösen hamis élelmiszerek, gyógyszerek, kozmetikumok) a termelési és forgalmazási lánc
minden szakaszában. Külön figyelmet kell szentelni – az internet-penetráció növekedése és az
elektronikus kereskedelem fokozatos térnyerése következtében – a hamis termékek online
terjesztési formáinak.
A szellemitulajdon-jogok jogosultjainak alapvető gazdasági érdeke, valamint működésük,
piaci jelenlétük fenntarthatóságának („túlélésüknek”) és fejlődésüknek a záloga, hogy a
szellemi termékek előállítására fordított befektetéseiknek lehetőségük legyen tiszta, átlátható,
jól működő piacokon megtérülni, és ne kelljen osztozniuk a piacon a szellemi tulajdonjogokat
jogsértő módon használó, felhasználó, illetve hasznosító személyekkel. A gazdasági szereplők
jogos elvárása a hatékony szabályozási környezet és a jogérvényesítésben részt vevő
jogalkalmazó szervek gyors és felkészült fellépése, eljárása valamennyi jogérvényesítési út
(polgári jogi, büntetőjogi, vámjogi) esetében. Fontos a különböző jogérvényesítési eszközök
jogosultak általi kiegyensúlyozott és megfelelő igénybevétele, különösen a büntetőjogi
eszközök ultima ratio szerepének a megtartása. A jogérvényesítési eszközök szabályozása és
alkalmazása során a közérdeket szem előtt tartva, az alapjogok tiszteletben tartásával kell
eljárni: garantálni kell a jogérvényesítési intézkedések és az erre fordított erőforrások
arányosságát, átláthatóságát, valamint a jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.
A kreatív iparágakat sújtó, online megvalósuló tömeges szerzői jogi jogsértések megfékezése,
az üzletszerű elkövetők elleni határozott fellépés elengedhetetlen feltétele annak, hogy a
hazai legális on-line tartalom-szolgáltatások elindulásához és működéséhez megfelelő
környezet alakuljon ki. A jól működő, a fogyasztói keresletet kielégítő legális
tartalomszolgáltatások elindulásának támogatásával csökkenthetők a feketepiac
igénybevételének ösztönzői. Országunk megítélését a befektetők szemszögéből jelentősen
javítaná a szellemi tulajdonjogokat érintő jogsértések következetes és eredményes üldözése a
legális szolgáltatók és termelők védelme, támogatása érdekében.
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A pillér intézkedési területei:
A jogérvényesítés hatékonyságának növelését megcélzó első akciótervi pillér intézkedési
területei a szellemitulajdon-jogokat sértő termékek kínálatának csökkentésére irányulnak,
ideértve a harmadik országokból érkező hamis termékek beáramlásának megfékezését
(1. intézkedési terület), és a belföldön gyártott, illetve az Európai Unió belső piacán
megvalósult kereskedelemben forgalmazott hamis termékek kiszűrését (2. intézkedési
terület). A hagyományos értékesítési csatornákon túl egyre inkább online környezetbe
helyeződnek át a szellemitulajdon-jogi jogsértések, a szerzői jogi jogsértések túlnyomó
többségét már interneten követik el, és egyre nagyobb teret nyer az iparjogvédelmi jogokat
sértő hamis termékek online kínálása. Ez teszi indokolttá az interneten elkövetett
jogsértésekkel szembeni fellépési eszközök fokozott hatékonyságú igénybevételét, és a
szükséges mértékű felülvizsgálatát (3. intézkedési terület).
Mivel a tudatos és hatékony jogosulti fellépésen túl az eredményes jogérvényesítés kulcsa a
jogérvényesítésben részt vevő állami szervek felkészültsége, ezért az akcióterv kiemelt
jelentőséget tulajdonít a jogalkalmazó szervek kapacitásfejlesztésének, szellemitulajdonvédelmi képzésüknek (4. intézkedési terület).
Bizonyos termékek, szellemi javak hamisítása elleni fellépés kiemelt közegészségügyi,
nemzetgazdasági, illetve kultúrpolitikai érdek, ezért önálló intézkedési területként szerepel az
akciótervben az iparág gazdasági súlyát tekintve és a jogsértések tömegességére tekintettel a
kreatív iparágakat sújtó jogsértések elleni fellépés (5. intézkedési terület), a
közegészségügyi kockázatot hordozó, illetve a fogyasztókat megtévesztő élelmiszerhamisítás
elleni fellépés (6. intézkedési terület), a lakosság egészségére közvetlenül veszélyt jelentő
gyógyszerhamisítás elleni fellépés (7. intézkedési terület), valamint a kulturális örökség
tárgyai sérelmére elkövetett műkincshamisítás elleni fellépés (8. intézkedési terület).

II. pillér: Keresletcsökkentés
Tájékozottabb fogyasztókat és internethasználókat! – a hamis és kalóztermékek iránti
kereslet csökkentése
A pillér intézkedéseinek indokoltsága:
A szellemi tulajdont érintő jogsértések számának csökkenésében – a jogérvényesítési
eszközök szigorítása mellett – kizárólag akkor mutatható fel eredmény, ha a keresleti oldalon
is változást sikerül elérni. Elsődleges hangsúlyt kell helyezni ezért a megelőzésre, a lakosság
felvilágosítására, tájékoztatására a szellemi tulajdon védelmének fontosságáról, és a
jogsértések következményeiről. A jogsértések jellegétől, illetve a jogsértéssel érintett
termékek, szellemi javak típusától függően kell megválasztani a kommunikációs eszközöket
és stratégiákat: így más tájékoztatás alkalmazandó az ésszerűen tájékozott fogyasztók által
7

felismerhető hamis termékekkel (pl. magas árkategóriájú termékek atipikus helyen alacsony
áron való elérhetősége), a fogyasztók megtévesztését eredményező jogsértésekkel
(mindennapi használati cikkek hamisítása), a fogyasztók számára egészségügyi, biztonsági
kockázatot jelentő termékekkel (pl. hamis gyógyszer, élelmiszer), és más, a kreatív és
informatikai ipart érintő jogsértésekkel kapcsolatban.
A hamisítás és kalózkodás következményeinek és hatásainak megértéséhez szükséges az
alapvető szellemitulajdon-védelmi ismeretek átadása a lakosságnak, és egzakt és könnyen
hozzáférhető információ arról, hogy mi legális és mi nem az.
A szellemitulajdon-védelmi oktatásnak és szemléletformálásnak már egészen fiatal korban
meg kell kezdődnie. A ma felnövekvő, intenzív internet-használó generációk számára
általánossá vált és válik a normasértő magatartás mindennapi tartalom-felhasználásuk,
tudásszerzésük, szórakozásuk során. A szerzői jogi alapismeretek átadásával,
felvilágosítással kell átirányítani őket a legális felhasználásokhoz – ezzel is segítve a legális
szolgáltatások bővülési, fejlődési lehetőségeit.
A HENT eddigi valamennyi lakossági felmérése igazolja, hogy a fiatal korosztály a leginkább
nyitott a hamis termékek megvásárlására, és a legkevésbé törődik a termék vagy a szellemi
értéket képviselő javak eredetével. Ezek a jelenségek sürgős lépéseket tesznek indokolttá a
fiatalok oktatása, felvilágosítása terén, aminek egyrészt ki kell terjednie a jogszerű és
jogszerűtlen magatartások közötti különbségtételre, a jogsértések gazdasági-társadalmi
következményeire, veszélyeire, másrészt – és inkább hangsúlyosan – a kreatív, alkotó munka
értékére, előnyeire, hasznára való rávilágításra, a szerzők, alkotók jogaira. Hosszú távon ez
eredményezheti, hogy tudatos fogyasztókká és a szellemi értékeit és termékeit okosan kezelni
tudó gazdasági szereplőkké váljanak a fiatalok.
Az általános szellemitulajdon-védelmi tájékozatlanság csökkentését célzó kezdeményezések
mellett ugyanakkor szükséges azon motivációk és szabályszerűségek alapos megismerése is,
amelyek az illegálisan terjesztett tartalmak, jogsértő termékek használatára, fogyasztására,
illetve az online közösségekben a szellemi javak cseréjének és felhasználásának alternatív
formáinak kialakulásához és elfogadásához vezettek/vezetnek.
A pillér intézkedési területei:
Az akcióterv második pillérébe tartozó intézkedési területek egyrészt az általános lakossági
tájékoztatás, információnyújtás eszközeit gyűjtik csokorba, az attitűdvizsgálatra már
alkalmazott kutatások további folytatását és bővítését is célul kitűzve (9. intézkedési terület),
másrészt a szellemitulajdon-védelmi ismereteknek a fiatal korosztály részére történő, iskolai
keretek közötti, illetve egyéb módon megvalósítható átadásának eszközeit sorolja fel (10.
intézkedési terület).
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III.

pillér: Gazdasági jelentőség

A hamisítás elleni küzdelem gazdasági jelentősége, a vállalkozások segítése a
jogérvényesítésben
A pillér intézkedéseinek indokoltsága:
Az első két pillér adatokkal való alátámasztásához, az azokban végrehajtott intézkedések
eredményességének a vizsgálatához szükséges, hogy megbízható statisztikai adatok álljanak
rendelkezésre a szellemitulajdon-jogok megsértésének magyarországi mértékéről,
jellemzőiről, iparági összetételéről és gazdasági-társadalmi hatásairól. Ahhoz, hogy
felmérhető legyen a feketepiacok legális gazdasági szereplőkre gyakorolt hatása, a szellemi
javak illegális forgalmáról és a legális piacokról szóló adatokat együtt kell vizsgálni.
Jelenleg a hivatalos igazságügyi statisztikai adatok és a fogyasztói felmérések adatai mellett
hiányoznak a gazdasági ágazatonkénti hamisítás-fertőzöttséget mutató mérések, becslések,
ezért az első HENT-stratégiában is megjelölt számbavételi, statisztikai módszertani feladatok
folytatása, és a hamisítással és kalózkodással foglalkozó európai megfigyelőközpont ez irányú
tevékenységébe való aktív bekapcsolódás elengedhetetlen. Szükséges továbbá a gazdaság
valamennyi érintett ágazatának figyelmét felhívni a szellemitulajdon-védelem gazdasági
jelentőségére, a jogkövető magatartás előmozdítására, valamint a jogsértések elleni fellépési
eszközökre, és elősegíteni szellemitulajdon-védelmi jogérvényesítési tevékenységüket.
A pillér intézkedési területei:
Az akcióterv harmadik pillére a szellemitulajdon-védelmi jogérvényesítésnek a gazdasági
jelentőségére fókuszál, ezen belül a hamisítás mértékének és makrogazdasági hatásainak
mérésére, elemzésére annak érdekében, hogy megalapozott adatok álljanak rendelkezésre a
kormányzati és a gazdasági élet szereplőinek döntéseihez (11. intézkedési terület), illetve arra,
hogy a gazdasági élet szereplői milyen eszközökkel támogathatók a hamisítás elleni
fellépésükben (12. intézkedési terület).
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Akciók3
I. Kínálatcsökkentés (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.)
Hatékonyabb jogérvényesítést! – a hamis és kalóztermékek kínálatának csökkentése
Általános (1., 2., 3., 4.)
1. intézkedési
terület

A harmadik országokból érkező hamis termékek beáramlásának
megakadályozása

Eszköz/
Lépések

Az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági
intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó
intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet (illetve az azt felváltó,
jelenleg tárgyalt rendelet) szerinti eljárások alkalmazásának népszerűsítése,
gyakorlatának kimunkálása, ennek érdekében
a vámfelügyelet alá vételi intézkedések számának mérőszámmá tétele;
képzések a vámhatóság munkatársai számára a vámfigyelési eljárás
alkalmazásáról;
a jogosultak tájékoztatása a vámfigyelési eljárásról, ösztönzése az eljárások
használatára, az azokban való részvételre;
a joggyakorlati problémák kiküszöbölése és az infrastrukturális szükségletek
felmérése, optimális megoldási javaslatok kidolgozása, különösen az áruk
raktározása, megsemmisítése, újrahasznosítása terén, a tranzitárukkal
kapcsolatos eljárásra, valamint a kis értékű csomagok (postai, DHL) kezelésére.
Az egyszerűsített eljárások gyakoribb és hatékonyabb alkalmazásával a szellemi
tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos eljárások ideje lényegesen csökken (akár
10+10 munkanap alatt megsemmisítésre kerülhetnek a jogsértő áruk), amely
költségkímélő mind az állam, mind a jogosultak számára, ezért ezen eljárás
alkalmazása preferálandó. A fogyasztókat megvédi a harmadik országokból érkező,
silány minőségű és veszélyes termékektől.
Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD)
évente közzétett jelentése a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos,
az Európai Unió vámhatárain történő lefoglalásokról (A 2010-es adatok szerint
Magyarország az esetszámok tekintetében az 5. helyen áll a tagállamok között,
míg a lefoglalt áruk mennyiségét tekintve a 18. az országok rangsorában)
A magyar vámhatósághoz benyújtott vámfigyelési kérelmek száma (2011-ben
607 db)

Előny

Mutatószám

3

Az akcióterv megszövegezése óta a következő névváltozások következtek be:
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 2012.03.15-től Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal;
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. május 14-től Emberi Erőforrások Minisztériuma;
a Hamisítással és Kalózkodással Foglalkozó Európai Megfigyelőközpont neve 2012. június 5-től
szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontja.
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A hatékonyabb jogérvényesítés révén a vámhatósági intézkedés iránti kérelmek
számának és az egyszerűsített eljárás keretében megsemmisített áruk arányának
növekedése;
Az európai uniós összehasonlításban és nemzetközi értékelésekben elért pozíció
megtartása (ne kerüljünk fel újra a USTR megfigyelési listára), javítása.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jogosultak érdek-képviseleti szervezetei
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

2. intézkedési
terület

A hazai kereskedelem megtisztítása a hamis és kalóz fizikai termékektől

Eszköz/
Lépések

A hamisítás elleni fellépéssel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező hatóságok
eljárásainak elemzése, hatékony együttműködésük, információcseréjük
előmozdítása, szellemitulajdon-védelmi koordinátorok kijelölése;
A hatóságok ellenőrzési tevékenységeinek területi és időbeli összehangolása;
nemzetközi akciókban való részvétel;
A hatósági ellenőrzések rendszeressé tételének kialakítása, előírása, különös
tekintettel a nagyobb (sport, kulturális, kereskedelmi) rendezvényekre, speciális
szellemitulajdon-védelmi egységek kialakítása ezen akciókra;
A hatósági eljárások során hatékonyabb kommunikáció kialakítása a
jogosultakkal;
A polgári jogi jogérvényesítés hatékonyabb alkalmazását és a bírósági
határozatok hatékonyabb végrehajtását elősegítő javaslatok megtétele; a polgári
jogi bírói eljárások gyorsabbá tételére, az egyes intézkedések elrendelésére
előírt határidőkre vonatkozó jogszabályi határidők betartásának előmozdítása;
A büntetőjogi jogérvényesítés hatékonyabb alkalmazását elősegítő javaslatok
megtétele – az Országos Kriminológiai Intézet kutatásának javaslataiból
kiindulva;
A jogalkalmazói hatósági adatgyűjtések módszertani támogatása,
továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása – az Országos
Kriminológiai Intézet kutatásának javaslataiból kiindulva;
A jogsértő termékutánzás elleni fellépési eszközök felülvizsgálata,
hatékonyabbá tétele;
A jogérvényesítésre vonatkozó rendészeti statisztikai adatok rendszeres
összegyűjtése az adatgazda jogalkalmazó szervektől, trendelemzés, értékelés,
majd az adatokból évente adattár közzététele;
A sikeres hatósági akciókról, elmarasztaló bírósági ítéletekről való beszámolók
rendszeres és folyamatos megjelentetése a sajtóban.
Elrettentő hatással bír az elkövetőkre, segíti a feketegazdaság kifehérítését,
megtisztítja a piacot, védi a fogyasztókat a hamis, veszélyes termékektől.
A hatóságok által lefolytatott ellenőrzések, hatósági akciók száma, az ezek
eredményeként lefoglalt hamis termékek mennyisége és értéke, illetve az ezek
alapján indított, eredményesen lezáruló eljárások száma.
A kereskedelemben elérhető hamis és kalóztermékek számának csökkentése;
A célzott hatósági akciók számának növelése;
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3. intézkedési
terület
Eszköz/
Lépések

A hatóságok közötti együttműködés, kommunikáció és tapasztalatcsere
erősítése a szellemitulajdon-jogokat sértő jogsértések területén;
A nemzetközi értékelésekben elért pozíció megtartása (ne kerüljünk fel újra a
USTR megfigyelési listára), javítása.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jogosultak érdek-képviseleti szervezetei
Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
ügyészségek
bíróságok
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés
A polgári jogi jogérvényesítés igénybevételével kapcsolatos akadályok és
nehézségek vizsgálata, megoldási javaslatok ezek felszámolására;
A közvetítő szolgáltatókkal kapcsolatos jogérvényesítés hatékonyabbá tétele a
szellemitulajdon-jogokat érintő jogsértések esetében;
A tartalomszolgáltatókra vonatkozó joggyakorlat felülvizsgálata;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (Elkertv.) 13. §-a szerinti értesítési-eltávolítási eljárás
lehetőségének kihasználása a hatékony jogérvényesítés érdekében, a kialakult
gyakorlat vizsgálata, az esetleges anomáliák felszámolása;
Együttműködések kialakításának ösztönzése a jogosultak és a közvetítő
szolgáltatók között;
A jogsértő termékeket kínáló website-ok kiszűrésének, figyelésének,
monitorozásának és szankcionálásának kidolgozása a jogsértést elszenvedő
iparági szereplők részvételével;
A jogsértő termékek online értékesítésének, terjesztésének igazolására szolgáló
hatósági intézkedések („próbavásárlás”, „próbaletöltés”) végrehajtásának
jogszabályi és technikai feltételekkel való elősegítése;
Az internetes elkövetési magatartásokhoz kapcsolódó büntetőjogi eljárások
anomáliáinak felszámolása (szakértői igénybevétel szükségessége, jogosulti
beazonosítás nehézségei, vagyoni hátrány meghatározásának módszertani
kidolgozása – az Országos Kriminológiai Intézet kutatásának javaslataiból
kiindulva);
Adatgyűjtés és elemzés a hazai informális internetes tartalompiacokon zajló
forgalomról, valamint a hamis termékek online kereskedelemben való
arányáról; a feketepiac értékének, gazdasági hatásának megbecslése;
Az internetes jogsértések elleni fellépés külföldön használt eszközeinek és
módszereinek vizsgálata, nemzetközi együttműködések előmozdítása.
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Az internetes kereskedelem jogsértő termékektől való megtisztítása hozzájárul a
legális forgalmazók, szolgáltatók növekedéséhez, az e-kereskedelem iránti bizalom
növekedéséhez, a fogyasztók fokozott védelméhez az interneten bonyolított
vásárlásaik során, valamint a kreatív tartalmak működőképes legális online
piacának kialakulásához.
Az interneten elkövetett jogsértések elleni eredményes jogosulti és hatósági
fellépések száma
Az elérhető illegális szolgáltatások száma, felhasználóik száma
Az online jogsértésekkel szembeni hatékony fellépési eszközök megteremtése; a
jogsértő termékeket/tartalmakat kínáló oldalak számának csökkentése.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Internetszolgáltatók Tanácsa
Országos Rendőr-főkapitányság
Magyar Tartalomipari Szövetség
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Magyarországi Tartalomszolgáltatók
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Egyesülete
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egyéb érintett szakmai szervezetek
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Jogosultak érdek-képviseleti szervezetei

4. intézkedési
terület

Kapacitásfejlesztés – A jogalkalmazó szervek felkészültségének javítása,
képzésük, továbbképzésük; együttműködésük fokozása

Eszköz/
Lépések

A jogalkalmazóknak szóló (kriminalisztikai és az internetes elkövetési formákra
tekintettel informatikai) képzések intézményesítése, képzési tematika
összeállítása, oktatási segédanyagok, eljárási segédletek készítése;
A jogérvényesítésben közreműködő leendő jogalkalmazó szakemberek reguláris
szellemitulajdon-védelmi képzése;
Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése a jogérvényesítésben részt
vevő jogalkalmazó szervek számára tapasztalataik kicserélésére, joggyakorlati
kérdések megvitatására;
Oktatás az igazságügyi szakértők és a bírósági végrehajtók részére a szellemi
tulajdont érintő jogsértésekkel kapcsolatban;
A jogalkalmazókat segítő online platform létrehozása a szellemitulajdonvédelmi ügyekben.
A jogalkalmazók jobb szakmai felkészültsége hozzájárul a jogalkalmazási
gyakorlat egységesítéséhez, a hatékonyabb jogérvényesítéshez, az eljárások
idejének csökkentéséhez.
A jogalkalmazó szerveknek rendezett képzések száma, a képzésben résztvevők
száma; az eljárások időtartama, eljárási költségek mértéke,
Valamennyi jogalkalmazó szerv részére rendszeres szellemitulajdon-védelmi
képzés kialakítása; a hatósági jogérvényesítés hatékony szakmai támogatása;
a hatóságok közötti együttműködés, kommunikáció és tapasztalatcsere erősítése
a szellemitulajdon-jogokat sértő jogsértések területén.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jogosultak érdek-képviseleti szervezetei
Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
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GYEMSZI
Bíróságok
Ügyészségek
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kiemelt, speciális termékkörök (5., 6., 7., 8.)
5. intézkedési
terület

A kreatív iparágakat sújtó jogsértések elleni megoldások

Eszköz/
Lépések

A feketepiac által leginkább veszélyeztetett kreatív iparágak (zene; film;
szoftver; könyvkiadás) mind a fizikai másolás, mind az online jogsértések
elleni fokozott védelme koncentrált jogérvényesítési eszközökkel;
Rendszeres konzultációk, szakmai rendezvények szervezése különböző
médiapiaci szereplők, így jogosultak és felhasználók között, különös tekintettel
az internet elterjedése által felvetett új üzleti modellek szerzői jogi szempontú
vizsgálatára;
Új üzleti modellek kialakításának ösztönzése, támogatása a könyvkiadás
(kiemelten: tankönyvkiadás), a zenei és szórakoztatópiac és a
filmterjesztés területein;
A kreatív iparágak gazdasági súlyának és társadalmi jelentőségének széles körű
tudatosítása a jogalkalmazók, a munkáltatók, a fogyasztók körében;
Külföldön alkalmazott eszközök és módszerek vizsgálata, hazai adaptálásuk
lehetőségeinek a feltérképezése;
A hazai online közvetítő szereplők versenyképességének fokozását lehetővé
tevő eszköztár kidolgozása;
A hazai kreatív termelés ösztönzését segítő eszköztár kidolgozása;
A public domain és az egyéb szabad hozzáférésű tartalmak szerepének növelése
a hazai kreatív iparágakban;
A feketepiac visszaszorulását eredményező sikeres üzleti stratégiák fejlesztése;
A feketepiac okozta problémák mérséklése nem jogi eszközrendszer
kidolgozásával.
A feketepiaci folyamatokra reagáló üzleti modellek kevésbé érzékenyek a
jogsértések mennyiségére, esetleg képesek a feketepiacok létezéséből tőkét
kovácsolni: egyszerre járulnak hozzá a legális piacok fejlődéséhez, és ezzel
mérséklik a feketepiacok vonzerejét. Egy erős, innovatív, alapvetően hazai
cégekből álló online piac szükséges feltétele annak, hogy a magyar internetes
kulturális piacok forgalmának haszna ne a nagy, globális közvetítőknél csapódjon
le.
A piacon legális szolgáltatásokkal kiszolgálatlanul maradt felhasználók száma
A legális szolgáltatások száma és árbevétele
A hazai szolgáltatók piaci részesedése
A kreatív ágazatok hozzájárulása a GDP-hez, foglalkoztatáshoz
Magyarországon a kreatív ágazatok gazdasági súlyának megőrzése, növelése; a
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különböző médiapiaci szereplők párbeszédének megteremtése; legális online
tartalomszolgáltatások elterjedése; a fogyasztóknak az illegális szolgáltatások felől
a legális csatornákhoz való átirányítása; gazdag, sokszínű, elérhető árú kulturális
kínálat folyamatos fenntarthatósága.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Tartalomipari szervezetek
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Internetszolgáltatók Tanácsa
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Magyar Tartalomipari Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Magyarországi Tartalomszolgáltatók
Egyesülete
Egyéb érintett szakmai szervezetek
Jogosultak érdek-képviseleti szervezetei

6. intézkedési
terület

Élelmiszerhamisítás, növényvédőszer-hamisítás elleni fellépés

Eszköz/
Lépések

Élelmiszer
Az élelmiszerek hamisítása elleni hatósági beavatkozás hatékonyságát biztosító
jogszabályi rendelkezések áttekintése, szükség esetén módosítása;
A földrajzi árujelzők használatának ellenőrzésére vonatkozó joggyakorlat
figyelemmel kísérése;
Az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben hatáskörrel rendelkező hatóságok,
ill. érintett szakmai szervezetek közötti együttműködés, tapasztalatcsere
előmozdítása, ennek érdekében szakmai rendezvények, konzultációk
szervezése;
Lakossági felvilágosítás közmédia és egyéb tájékoztatási formák segítségével és
iskolai képzés útján;
Az élelmiszerhamisítás fogalmának definiálása, hozzá kapcsolódó
szankcionálási rendszer létrehozása;
Növényvédő szer, vetőmag
Jogszabályi környezet felülvizsgálata, különösen a szankcionálás, illetve a
nyomon-követhetőséget és a növényvédő szer eredetiségének igazolását
szolgáló azonosító jegy bevezetésével kapcsolatban;
Együttes ellenőrzések több hatóság közreműködésével, az ellenőrzési
tevékenységek területi és időbeli összehangolása (különösen a kora tavaszi
időszakban), kommunikáció javítása a hatóságok között, hazai és nemzetközi
hatósági akciókban való aktív részvétel;
A növényvédő szerek hamisítása elleni küzdelem során végzett ellenőrzésekkel
kapcsolatos tapasztalatcsere, ennek érdekében szakmai rendezvények,
konzultációk szervezése;
Speciális képzések, segédletek összeállítása gyártók és forgalmazók számára a
hamisítás elleni fellépés eredményességének fokozására;
A termelők felvilágosítása a hamis növényvédő szer felhasználásának
veszélyeire;
Az interneten illegálisan növényvédő szert kínáló oldalak elleni fellépés
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7. intézkedési
terület
Eszköz/
Lépések

előmozdítása;
Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközök fejlesztése;
A védjeggyel ellátott, illetve eredetvédett élelmiszereket hamisító, továbbá a
valótlan információval jelölt élelmiszerek forgalomba hozatala elleni hatékonyabb
fellépés, ezáltal az eredeti, jó minőséget garantáló termékek térnyerésének
elősegítése. A piac megtisztítása, elrettentő hatás kifejtése az elkövetőkre, a
feketegazdaság kifehérítésének segítése, a fogyasztók megvédése a hamis,
veszélyes termékektől.
A növényvédelmi tevékenység biztonságának és az élelmiszerbiztonságnak a
javulása.
A hatóságok által lefolytatott ellenőrzések, hatósági akciók száma, az ezek
eredményeként lefoglalt hamis termékek mennyisége, értéke, illetve az ezek alapján
indított, eredményesen lezáruló eljárások száma.
A hamisított élelmiszerek hazai forgalomban való arányának a csökkentése;
A kereskedelemben elérhető, illetve illegálisan behozott, de a felhasználók
számára közvetlenül értékesített hamis növényvédő szerek számának
csökkentése;
A hamisított, ismeretlen eredetű, a fogyasztókat megtévesztő, illetve
egészségüket veszélyeztető élelmiszereket illetve készítményeket előállító és
forgalmazó személyek, vállalkozások illegális tevékenységének felszámolása,
elrettentő szankcionálása;
A célzott hatósági akciók számának növelése, a hatóságok közötti együttműködés
erősítése;
a fogyasztói tudatosság növelése.
Vidékfejlesztési Minisztérium
Szakmai és termelői érdek-képviseletek
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi
Igazgatósága
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Egészségügyi termékek (gyógyszerek és orvostechnikai eszközök)
hamisításának és az étrend-kiegészítők hamisításának visszaszorítása
A gyógyszerhamisítás elleni fellépéssel kapcsolatos jogszabályi környezet
felülvizsgálata, szigorítása;
Büntetőjogi tényállás létrehozása az egészségügyi termékek hamisítására (az
Európa Tanács Medicrime Egyezményének mielőbbi ratifikálása);
Az egészségügyi termékek és étrend-kiegészítők hamisítása elleni fellépésben a
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Cél
Felelősök,
közreműködők

8. intézkedési
terület
Eszköz/
Lépések

közigazgatási hatósági hatáskörök résmentes rögzítése, a hatáskörrel rendelkező
hatóságok hatékony együttműködésének és információcseréjének az
előmozdítása;
A hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti együttműködés és tapasztalatcsere
előmozdítása, ennek érdekében szakmai rendezvények, konzultációk, képzések
szervezése, valamint segédletek összeállítása a hamisítás elleni fellépés
eredményességének fokozására;
A hamis készítmények megállítását és az eljárások megindítását gátló
akadályok felszámolása jogalkalmazási, esetleg jogalkotási eszközökkel, illetve
a joggyakorlat egységesítésével (kereskedelmi mennyiség, áruk lefoglalási
időtartama, azonnali véleménykérési lehetőség);
Az interneten illegálisan gyógyszert/orvostechnikai eszközt kínáló oldalak
elleni fellépés előmozdítása, ennek érdekében eljárási segédlet és módszertan
kidolgozása;
Nemzetközi hatósági akciókban (pl. PANGEA) való aktív részvétel;
Aktív részvétel a 2011/62/EU (gyógyszerhamisítás) irányelv 85d. cikke szerinti
internetes vásárlói tudatosságnövelő kampányban;
A hamis gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közegészségügyi
veszélyeinek tudatosítása.
A hamis, ismeretlen eredetű, a fogyasztókat megtévesztő, illetve egészségüket
veszélyeztető készítményeket forgalmazók illegális tevékenységének felszámolása,
a hamis készítmények hazai forgalomban való arányának csökkentése, a fogyasztók
megvédése a hamis készítményektől
Gyógyszerhamisítás elleni eredményes hatósági fellépések száma
A hamis készítményeket gyártók és forgalmazók elleni fellépés hatékonyságának
fokozása, az illegálisan forgalmazott készítmények számának csökkentése
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jogosultak érdek-képviseleti szervezetei
Országos Rendőr-főkapitányság
Fogyasztóvédelmi szervezetek
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
GYEMSZI
Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal (EEKH)
ÁNTSZ-OÉTI
ÁNTSZ-OTH
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Műtárgyhamisítás elleni fellépés, a műkereskedelem feltételeinek
javítása / A műtárgyhamisítás elleni fellépés jogi, szakmai, intézményi
és információs fejlesztése
Rendszeres konzultációk, tapasztalatcsere kialakítása a kutatók, szakértők,
jogalkalmazók, valamint a kulturális közigazgatás és a műkereskedelem
résztvevői között a műkincshamisítás problémakörével kapcsolatban;
A kulturális javak egyes műtárgycsoportjainak hamisításával kapcsolatos
szabályozás vizsgálata (a kulturális javak hamisítása fogalmi köréhez tartozó
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Mutatószám

Cél
Felelősök,
közreműködők

elkövetési magatartások meghatározása, a kulturális javak hamisítás elleni
védelmét jelentő kulturálisörökség-védelmi, szerzői jogi és szakmai szabályozás
áttekintése, a tárgykör jelenlegi büntetőjogi szabályozásának elemzése, a
speciális szabályozás szükségességének és lehetőségeinek vizsgálata);
A szakértő szerepének vizsgálata a kulturális javak hamisítás elleni védelmében,
illetve annak bizonyítása során (a szakértői kompetencia, a szakértői
tevékenységgel és véleménnyel kapcsolatos elvárások, valamint a szakértői
felelősség, és a szakértői tevékenység minőségbiztosítása kérdésköreinek
vizsgálata);
A hamisított kulturális javak nyilvántartási lehetőségeinek vizsgálata és
megfelelő adatbázis-rendszer létrehozása, működtetése;
A kulturális javak eredetiség-vizsgálata kritériumainak, protokolljának kutatása,
a műtárgyak azonosítását lehetővé tevő adatok vizsgálata;
A kulturális javak hamisítás elleni védelme és a műkereskedelem hamisítással
összefüggő aspektusainak, esetleges ilyen szempontú szabályozási szükséglet
vizsgálata;
A kulturális javak hamisítás elleni hatékonyabb védelme, elsősorban az ilyen
cselekmények megelőzése, a hamisítványok nagyobb biztonsággal történő
azonosítása.
A kulturális javak hamisítása elleni eredményes hatósági fellépések száma; a
hamisított kulturális javakról létrehozandó nyilvántartásában szereplő tárgyak
száma.
A kulturális javak hamisítása elleni hatékony fellépés és a megelőzés eszközeinek
felmérése, megteremtése.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
galériák képviselői
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
kulturális szervezetek képviselői
Országos Kriminológiai Intézet
Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
közgyűjtemények
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II. Keresletcsökkentés (9., 10.)
Tájékozottabb fogyasztókat és internethasználókat! – a hamis és kalóztermékek iránti kereslet
csökkentése

9. intézkedési
terület

Általános lakossági tudatosságnövelés

Eszköz/Lépések

A hamisítással kapcsolatos hírek, tudósítások, a sikeres hatósági akciókról való
beszámolók rendszeres és folyamatos megjelentetése a sajtóban;
Lakossági kampányok szervezése:
 általános, állandó üzenetek megfogalmazása és hirdetése, a HENT üzenet
rögzítése a fogyasztókban, kihangsúlyozva a fogyasztókat érintő biztonsági,
egészségügyi kockázatokat;
 speciális, egy-egy témakörre fókuszáló (pl. gyógyszerhamisítás; szerzői jogi
jogsértések) programok, kampányok szervezése;
 a kommunikációs eszközök valamennyi formájának használata (plakát,
újsághirdetés, kiadvány, TV, honlapok, Web 2.0-ás eszközök, blog,
közösségi portálok)
 Hamisítás Elleni Hét meghirdetése;
Közérthető tájékoztató anyagok elérhetővé tétele és terjesztése (leginkább
online) annak tisztázására, hogy mi legális/mi nem, valamint közérthető
tájékoztatás és információs pont kialakítása a hamisítással kapcsolatos
bejelentések kezelésére, továbbítására;
Népszerű, nagy látogatottságú rendezvényeken való megjelenés a hamisítás
elleni üzenettel célcsoportonkénti/rendezvénytípus szerint alakítva;
A hamisítás elleni küzdelemben részt vevő és érdekelt valamennyi féllel
együttműködés a kommunikáció, tájékoztatás megvalósításában, a szervezetek e
témájú kommunikációjának összehangolása, kölcsönös támogatása, a meglévő
hálózatokkal, intézményrendszerekkel (pl. eMagyarország Pontok) való
kommunikációs célú együttműködés;
Európai és nemzetközi kezdeményezésekben való részvétel, együttműködés;
Lakossági fogyasztói felmérések, közvélemény-kutatások rendszeres
(évenkénti) készítése, értékelése és közzététele a hamisítás helyzetéről, a
vásárlóknak, illetve kiemelt célcsoportoknak a szellemi javak fogyasztására
vonatkozó attitűdjeiről.
Lakossági bejelentési lehetőség létrehozása, ennek ismertté tétele.
Tudatosabb, körültekintőbben eljáró fogyasztók és felhasználók, a hamis termékek
iránti kereslet csökkenése, a legális üzleti szereplők által kínált termékek iránti
kereslet növekedése.
lakossági attitűdmérések eredményei: a hamis termékek iránti nyitottságra, a
hamis termékek vásárlására, a hamisítás társadalmi-gazdasági következményeire
vonatkozó adatok
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Mutatószám
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Cél
Felelősök,
közreműködők

Rendszeres tájékoztatással és felvilágosítással a hamisításhoz és kalózkodáshoz
fűződő társadalmi elutasítás növelése, a lakossági attitűd kimutatható változtatása,
valamennyi HENT tag
valamennyi HENT tag
további jogosulti érdek-képviseleti
szervezetek
civil fogyasztóvédelmi szervezetek

10. intézkedési
terület

A fiatalok, iskolások felvilágosítása, oktatása

Eszköz/Lépések

Rendszeres szellemitulajdon-védelmi képzés bevezetése az iskolákban a
fogyasztóvédelmi, illetve az informatikai ismeretekhez kapcsolva, a
szellemitulajdon-védelmi ismeretek kerettantervbe vétele:
o pedagógusok bevonásával interaktív, életkorra szabott oktatási és
tájékoztató anyagok elkészítése a tanulóknak és a segédanyagok a
tanároknak
a
szellemitulajdon-védelemről
és
a
jogsértések
következményeiről;
o pilot projekt keretében az elkészült anyagok „próbatanítása” kiválasztott
iskolákban, ezek eredményei alapján az oktatási anyagok szükséges
korrekciójának elvégzése, majd országos terjesztése;
o az ismeret-átadás hatékonyságának vizsgálata, készségszintű tudás mérése
a képzések színvonalának növelése érdekében;
célzottan az iskolások, iskolák számára országos kampányok, pályázatok
szervezése, tájékoztató anyagok közzététele;
előadás-sorozatok középiskolákban;
a felsőoktatásban tanulók tudatosságának növelése a szellemi tulajdonjogok
tiszteletben tartásával kapcsolatban az oktatóknak és hallgatóknak szervezett
előadások, oktatások, tájékoztató anyagok által; internethasználatra vonatkozó
szabályzatokban, valamint diplomamunka-kiírásokban a szerzői jogi
szempontok feltüntetése; a diplomamunkák plágiumkereső rendszer általi
ellenőrzésének ösztönzése;
A jogsértő felhasználásoknak alternatívát biztosítani képes megoldások
megismertetése.
Tudatosabb, szellemitulajdon-védelmi ismeretekkel felvértezett fiatalok hagyják el
az iskolapadokat.
Iskolások körében végzett attitűdfelmérések eredményei
Az általános iskolák, középiskolák, és felsőoktatási intézmények elérése
2013-ra az iskolák 50%-ának, 2015-re az általános és középiskolás 90%-ának, a
felsőoktatási intézmények 100%-ának elérése.
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Jogosultak érdek-képviseleti
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
szervezetei
Országos Rendőr-főkapitányság
Civil fogyasztóvédelmi szervezetek
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Előny
Mutatószám
Cél

Felelősök,
közreműködők
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III. Gazdasági jelentőség (11., 12.)
A hamisítás elleni küzdelem gazdasági jelentősége, a vállalkozások segítése a jogérvényesítésben

11. intézkedési
terület

Adatgyűjtés, elemzés a hamisítás makrogazdasági hatásairól

Eszköz/Lépések

Összhangban a Hamisítással és Kalózkodással Foglalkozó Európai
Megfigyelőközpontban
folytatott
ez
irányú
tevékenységgel
és
közreműködésünkkel:
Gazdasági szektoriális adatok gyűjtése a szellemi tulajdont érintő
jogsértésekről, módszertani támogatás nyújtása a gazdasági szereplőknek az
adatgyűjtéséhez; részvétel az ez irányú nemzetközi kutatásokban;
A jogérvényesítésre vonatkozó hivatalos statisztikai adatok rendszeres
összegyűjtése, rendszerezése, elemzése;
Módszertani vizsgálatok, elemzések, ajánlások készítése, különösen a
következő kérdésekben:
o A hamisítás számbavétele, volumenének meghatározása;
o A hamisítás által hazánkban okozott gazdasági károk (veszteség) becsült
értékének, a feketegazdaság arányának meghatározása a nemzetközi példák
figyelembevételével, a becslési eljárás módszertani megalapozása;
o A feketepiaci adatok beillesztése a tágabb piaci, gazdasági és kulturális
statisztikák rendszerébe.
Pontosabb adatok nyerése a hazai piac hamisítással való fertőzöttségéről,
jellemzőiről, alap a jövőbeli jogérvényesítési és tudatosságnövelési irányok
meghatározásában.
Szektoriális és a teljes gazdaságra vonatkozó mérések, becslések száma, illetve
ágazati indikátorok.
Nemzetközi összehasonlításban használható, megalapozott módszertanon alapuló
hazai adatok kimutatása a hamisítás és kalózkodás volumenéről, hatásairól.
A jogérvényesítésre vonatkozó
Jogosultak érdek-képviseleti
adatokkal rendelkező valamennyi
szervezetei
állami szerv
Vállalkozók és munkáltatók érdekSzellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
képviseleti szervezetei
Központi Statisztikai Hivatal

Előny

Mutatószám
Cél
Közreműködők

12. intézkedési
terület

A vállalkozók, a piaci szereplők szellemitulajdon-védelmi ismereteinek
növelése, felkészítése a jogsértések elleni fellépésre

Eszköz/Lépések

Kapcsolat a kereskedelmi és iparkamarákkal, valamint a vállalkozókat tömörítő
különböző szakmai szervezetek, és a vállalkozók részére rendszeresen
szellemitulajdon-védelmi és jogérvényesítési kérdésekben programok,
szemináriumok, fórumok, képzések szervezése az ország több pontján;
Közérthető tájékoztató anyagok, információs platformok létrehozása a
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Előny

Mutatószám

Cél
Közreműködők

vállalkozóknak szellemitulajdon-jogaik érvényesítéséhez;
A vállalkozások jogérvényesítését akadályozó, illetve megnehezítő
körülmények vizsgálata, javaslattétel ezek orvoslására;
A gyártók, kereskedők érdekeltségének növelése a jogtiszta termékek, áruk
gyártásában és értékesítésében, információszolgáltatás, tájékoztató anyagok
közreadása a jogkövető magatartás előmozdítására, támogatására;
A szellemitulajdon-jogi oltalom alatt álló termék azonosítását, származásának,
eredetének és jogosítottságának nyomon követését lehetővé tevő, ilyen célból
kifejlesztett informatikai eszközök felkutatása, értékelése, az ilyen eszközökkel
szembeni alkalmazási, illetve biztonsági elvárások meghatározása;
Olyan, alapvetően nem jogi eszközökből álló eszköztár kidolgozása, amellyel
hatékonyan mérsékelhetők a jogsértések negatív piaci hatásai.
Az üzleti szféra szereplői tudatosabban fognak élni szellemi javaikkal, és
hatékonyabban fel tudnak lépni a jogsértő vállalkozásokkal szemben, ezáltal
növelve piaci értéküket.
A vállalkozók számára szervezett képzések, szakmai rendezvények száma, az
ezeken résztvevők száma; a vállalkozások körében végzett attitűdmérések
eredményei; a vállalkozások szellemitulajdon-védelmi aktivitása.
A vállalkozások üzleti sikerességének elősegítése a szellemitulajdon-védelmi
eszközrendszerrel.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Jogosultak érdek-képviseleti
Országos Rendőr-főkapitányság
szervezetei
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Vállalkozók és munkáltatók érdekSzellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
képviseleti szervezetei
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