
SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM 
MÁSKÉNT

-
BÜNTETİJOGI ÉS VÁMJOGI ESZKÖZÖK

Együttm őködés a védjegyjogosultak és a 
bőnüldöz ı szervek között



MIÉRT BÜNTETİJOG?

1. Mert a hamisítás, a kalózkodás lopás! A lopást pedig 
szigorúan kell büntetni!

2. Mert ma már szinte mindent hamisítanak

3. Mert tudatosítani kell az emberekben ,  hogy a szellemi
tulajdont is éppen úgy tiszteletben kell tartani, mint a  
magántulajdont



Vegyünk példát nagy el ıdeinkt ıl

Hogyan szankcionálta Szent István Király a lopást 
akkor, amikor a történelmi feladat a magántulajdon 
megszilárdítása volt?



41. §

Szabad embernek, ha lopásban vétkezik, egyszer
váltsa meg magát, ha tudja; ha pedig nem, adják
el szolgaságra.

(1) Ha eladatván lopand, a szolgák törvénye alá
vettessék.

(2) Ha másodszor is, ugyanazon törvény teljék be 
rajta. Ha pedig harmadszor, élete veszszen.



39-40. §

Ha valamely szolga el ıször követend el lopást, 
adja vissza, amit lopott és váltsa meg az orrát öt
tinóval, ha tudja; ha pedig nem, vágják le. 

• Ha harmadszor lopott, haljon meg.

• Ha vágott orral ujra lop, váltsa meg a fülét öt
tinóval, ha tudja; ha pedig nem, vágják le a 
füleit.



Hogyan néznek ki a XXI. század 
büntet ıjogi szankciói?

1. Áru hamis megjelölése (Btk. 296. §): 3 évig terjed ı 
szabadságvesztés – szabálysértési alakzatának
szankciója 100.000 Ft-ig terjed ı pénzbírság

2. Szerzıi vagy szerz ı jogokhoz kapcsolódó jogok 
megsértése (Btk. 329/A. §) illet ıleg Iparjogvédelmi 
jogok megsértése (Btk. 329/D. §):  

• Alapeset: két évig terjed ı szabadságvesztés, 
közérdek ő munka vagy pénzbüntetés

• Legsúlyosabb eset: 2 évt ıl 8 évig terjed ı 
szabadságvesztés



Miért is van szükség büntet ıeljárásra 
a szellemi tulajdon védelme 

érdekében?

Mert a polgári jogi jogérvényesítés önmagában által ában nem 
biztosít megfelel ı eszközöket

1. Két bírói tanács tárgyalja els ı fokon Magyarország 
összes iparjogvédelmi bitorlási perét

2. Az ideiglenes intézkedés törvényi szabályozása m ég  
mindig nem megfelel ı (nem ex parte a bírósági 
eljárás) és a gyakorlati alkalmazása sem ideális

3. Nem mőködik megfelel ıen a bírósági végrehajtás



A büntet ıeljárás el ınyei

1. GYORS: esetenként még feljelentésre sincsen 
szükség az eljárás megindításához – a jogsért ı 
termékek forgalomból történ ı kivonása akár napok 
alatt megoldható

2. OLCSÓ: nincsen eljárási illeték, nincsen raktárdíj

3. FORMAI ELİÍRÁSOK LAZÁBBAK : meghatalmazás 
beszerzése nem feltétele az eljárás megindításának



4. HATÉKONY: a fegyveres fellépésnek 
elrettent ı hatása is van – bizonyos 
elkövet ıi körrel szemben ez az els ıként 
igénybe veend ı megoldás



Néhány példa arra, hogyan segítettek 
a büntet ıjog eszközei a jogsért ıkkel 

szembeni hatékony fellépésben



Az eddigi legnagyobb felderített 
hamisítási ügy Magyaroszágon

Hollandiából érkezett információ alapján indult az 
eljárás

Több, mint 2 millió darab dezodor került 
legyártásra, amelyb ıl több, mint 800 ezer került 
lefoglalásra



A büntet ıeljárás segített az elkövet ıket folyamatos 
nyomás alatt tartani, így a védjegyjogosult el ınyös 
feltételekkel tudott egyességet kötni



A nyílt piacokon, id ıszakos 
rendezvényeken

más jogi eszköz el sem képzelhet ı

„Józsefvárosi 
Piac”



Forma-1 Magyar Nagydíj

a városban



egy élelmes borkeresked ı termékei

a védjegyek



Rolling Stones koncert 
elıtt …



…. és után 



Vannak olyan 
elkövet ık is, akiknél a 
hagyományos polgári 
jogi eszközök teljesen 

hatástalanok



Hello Kitty annyira 
népszer ő, hogy az 

egyik bank kínálatában 
is megjelent



Vannak olyan elkövet ık is, 
akiket a büntet ıjogi 
eszközökre történ ı 

hivatkozás ültet 
tárgyalóasztalhoz





A büntet ıeljárás
eredményességéhez ugyanakkor 
nélkülözhetetlenek az alábbiak:

1. HATÓSÁG, amely lelkes és tettre kész (rendkívül 
nagyok az eltérések a hatóságok és országrészek 
között)

2. JOGTULAJDONOS vagy KÉPVISEL İ, amely/aki 
rugalmas, segít ıkész és aktív, ha kell, nyomoz(tat) 
és részt vesz az akcióban

3. SZAKTANÁCSADÓ , aki mindig elérhet ı és bármikor 
mozgósítható



A büntet ıeljárás árnyoldala: 

a sértetti jogok korlátozottsága 

1. Az eljárási jogszabály nem teszi lehet ıvé a sértett 
részére a fellebbezést (kivéve, ha pótmagánvádló)

2. A bőnüldöz ı szervek gyakorlata ezen jogokat 
tovább csökkenti (jogtulajdonos értesítésének 
illet ıleg a határozatok kézbesítésének elmulasztása)

3. A szellemi alkotásokat sért ı bőncselekmények mint 
viszonylag új b őncselekmények kevéssé ismertek, 
ezért a bőnüldöz ı szerveknél sokan idegenkednek 
tılük (esetenként a „szabadalom”, „védjegy”, 
„szerz ıi jog” fogalmakat keverik)



4. Éveken át elhúzódó eljárások elsısorban 
Budapesten.

5.  Nevetségesen enyhe szankciók

6.  Költség- illet ıleg kárigény érvényesítése csak 
kivételes esetekben lehetséges

MEGOLDÁST JELENTHET: 

a büntet ı és polgári eljárás kombinálása

valamint 

iparjogvédelmi ismeretek oktatása rendırök, 
pénzügy ırök, ügyészek és büntet ıbírák részére



Példa a jogtulajdonos szemszögéb ıl 
kedvezıen alakult büntet ıeljárásra

Budapesti II-III. Kerületi Bíróság (2004. január)

• Polgári jogi igényt is elbírált a bíróság és - kamatokkal 
együtt – közel 600.000 forint kártérítés megfizetésé re 
kötelezte a jogsért ıt





Jogsértés 
felderítésének éve: 
1999

Ítélet 
meghozatalának 
éve:
2004



Vámjogi eszközök
- vámhatósági intézkedések



A TANÁCS 1383/2003/EK 
RENDELETÉNEK 11. CIKKE SZERINTI 

EGYSZERŐSÍTETT ELJÁRÁS

Nemzeti jogszabály: 

371/2004. (XII.26.) kormányrendelet 8. §-a



Az új szabályozás el ınyei:

1. GYORS: A jogsért ı termékek megsemmisítése bírósági 
eljárás nélkül  megoldható – akár a vámfelügyelet al á 
vétel elrendelését követ ı 10. munkanap után

2. JOGTULAJDONOS-BARÁT: A jogsért ı áruk 
tulajdonosának passzivitása vagy elérhetetlensége n em 
akadálya az egyszer ősített eljárásnak.



A termékek : Kínából importált játékórák

Egyszer ősített eljárás a gyakorlatban:



A Kecskeméti 
Fıvámhivatal 2005. 

október 27-én 
értesített a 

lefoglalásról és 
tájékoztatott az 

import ır személyér ıl



Miután felszólító levelet 
küldtünk az import ırnek, a 

cég önkéntesen kérte a 
termékek megsemmisítését 

2005
november 17-én



A Fıvámhivatal
november 23-án elrendelte 

a megsemmisítést és 
feljogosította az irodánkat a 

megsemmisítés 
megszervezésére



A megsemmisítés 2005. 
december 20-án került 

végrehajtásra (zúzással és 
égetéssel)

Az import ır peren kívüli 
megállapodás keretében 

megfizette a raktárdíjat és a 
megsemmisítés költségeit



Köszönöm 
a figyelmet!


