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Az új vámfigyelési kérelem 

 

• Az Európai Parlament és a Tanács 608/2013/EU rendelete (2013. június 
12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 
1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

• A Bizottság 1352/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 4.) a 
szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott 
formanyomtatványok kidolgozásáról  

 

• 556/2013. (XII. 31.) Korm. Rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat 
sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről 

 



Kérelem benyújtása (jogosultság) 

 

Nemzeti vagy uniós kérelmet: 

 

• Jogosult 

• Közös jogkezelő szervezet (2004/48/EK EU parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. cikk (1) bek. c) pont) 

• Szakmai szervezet (ua. d) pont) 

• 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott 
csoportok, földrajzi árujelzőkre vonatkozó közösségi jogszabályokban 
meghatározott termelői csoportok, képviselőik, ellenőrző testületek, 
hatóságok. 

 



Kérelem benyújtása (jogosultság) 
 

Nemzeti kérelmet: 
 

• IPR használatára feljogosított személyek, szervezetek, akiknek 
felhatalmazása van arra, hogy eljárást indítsanak az IPR megsértésének 
megállapítására 

• Földrajzi árujelzők: nemzeti szabályozásban meghatározott szereplők 
 

Uniós kérelmet: 
 

• 2 vagy több tagállamra kierjedő kizárólagos felhasználási/ hasznosítási 
engedély jogosultja, akinek felhatalmazása van arra, hogy eljárást 
indítsanak az IPR megsértésének megállapítására 
 

• Uniós kérelmet, csak uniós oltalomra! 



Hivatalból indult eljárás esetén… 

 

• Értesítéstől számított 4 munkanapon belül! 

 

• Csak nemzeti kérelem 

 

• 6. cikkben meghatározott adatok megadása, 
kivéve: eredeti áruk pontos leírása, műszaki 
adatok, információk, stb. 

 



Kérelmek száma 

 

 

Ugyanazon IPR vonatkozásában: 

 

Max 1 nemzeti és 1 közösségi! 

Kivéve 3. cikk 3. pontja 

(2 vagy több tagállamra kiterjedő kizárólagos 
felhasználási/hasznosítási engedély jogosultja) 

 



Kitöltés 

• Díjtalan 

• 2 típus (közösségi, nemzeti) 

• Összevont 

• 2 pld. (nyomtatva vagy kézzel) 

• *-gal jelölt adatok 

• + jellel jelölt adatok 

• Kötelezettségvállalás 

 



6. cikk 
 
• Kérelmező adatai, jogállása 
• A kérelem benyújtás jogosultságának igazolása 
• Képviseleti meghatalmazás 
• Szellemi tulajdonjogok 
• Tagállamok megjelölése (uniós kérelem) 
• Eredeti áruk pontos leírása, műszaki adatai (jelölések, 

vonalkódok) 
• Egyéb információk 
• G, h, i, pontok hozzáférhetőségének korlátozása 
• Jogi és technikai ügyekben illetékes képviselő adatai 
• Kötelezettségvállalások 
• Kiscsomagok megsemmisítésére vonatkozó eljárás 

 



Hiányos kérelem 

 

• Hiánypótlás 10 munkanap 

 

• Nem számít bele a 30 munkanapba 

 

• Elutasítás 

 



















Meghosszabbítás (12. cikk) 

 

 

• Külön formanyomtatvány, 2 példányban 

• Tartozás nincs 

• Benyújtás legalább 30 munkanappal a lejárat 
előtt 

• Elintézés 30 munkanap 

• Eredeti határidő lejártát követő naptól, max 1 
év 

 







Döntés 

 

• Nem a Ket. szerinti alakszerű határozat 

 

• Fontos a részletes, mindenre kiterjedő adatok 
megadása → intézkedő pénzügyőr 

                       → COPIS 

      → intranet Portál 



COPIS 

• Új adatbázis 

• Vámhatóságok közötti dokumentumok 
cseréjét helyettesíti 

• Digitális adatár 

• Továbbítási rendszer 

• Kezelése: Bizottság →Adóügyi és Vámuniós 
Főigazgatóság (TAXUD) 



COPIS 

 

• 2 modul: 
• Vámfigyelési kérelmek feldolgozása 

– Jogok, oltalmak teljes körű  felvitele 

– Jogtulajdonosok adatainak teljes körű feltöltése 

• Jogsértések 
– Engedélyezett nyelveken történő feltöltés!? 



Köszönöm a figyelmet! 


