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2007. év   3792007. év   379 eseteset

2008. év    4542008. év    454 eseteset

2009. év    2009. év    8989 eset

Szerzői jog és kapcsolódó Szerzői jog és kapcsolódó 
jogok megsértése jogok megsértése I.I.



Btk. 329/A. § Btk. 329/A. § 
eredmények 2006eredmények 2006--tól napjainkigtól napjainkig
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Btk. Btk. 329/A.329/A. § § 
eredmények 2006eredmények 2006--tól napjainkigtól napjainkig
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A pénzügyőrség által nyomozott szerzői jog A pénzügyőrség által nyomozott szerzői jog 
megsértések tárgyankénti megoszlása és a megsértések tárgyankénti megoszlása és a 

jellemző elkövetési módok I.jellemző elkövetési módok I.

- 50520 db50520 db hamisított ruhanemű lefoglalás  hamisított ruhanemű lefoglalás  

Előtalálási helyekElőtalálási helyek

piacokon piacokon kisebb ruhaüzletekbenkisebb ruhaüzletekben

SzármazásSzármazás

TávolTávol--Kelet                                            MO. illegális vKelet                                            MO. illegális varrodákarrodák

ÉrtékesítőkÉrtékesítők

távoltávol--keleti személyekkeleti személyek magyar személyekmagyar személyek



–– 47149 db47149 db művészeti alkotásművészeti alkotás –– szerzői joggal védveszerzői joggal védve
(mozifilmek, zenei alkotások, játék lemezek) (mozifilmek, zenei alkotások, játék lemezek) 

�� interneteninterneten--letöltésletöltés
�� piacpiac
�� magyar személyekmagyar személyek

–– 6535 db6535 db játék és használati tárgyjáték és használati tárgy –– védett ábrákkalvédett ábrákkal

�� ázsiai származású értékesítőkázsiai származású értékesítők

–– 1700 db1700 db ékszerékszer –– védett ábrákkalvédett ábrákkal

�� török származástörök származás
�� kiskereskedelmi üzletekkiskereskedelmi üzletek

A pénzügyőrség által nyomozott szerzői jog A pénzügyőrség által nyomozott szerzői jog 
megsértések tárgyankénti megoszlása és a megsértések tárgyankénti megoszlása és a 

jellemző elkövetési módok II.jellemző elkövetési módok II.



–– Világháló Világháló –– engedély nélküli megosztásengedély nélküli megosztás

–– illegális fizetős FTP szerver  illegális fizetős FTP szerver  

–– tárhelyet biztosító weboldalakon, illetve fájlcserélő tárhelyet biztosító weboldalakon, illetve fájlcserélő 
(DC, (DC, TorrentTorrent) szolgáltatásokon engedély nélkül ) szolgáltatásokon engedély nélkül 
hozzáférhető jogvédett művek közzétételehozzáférhető jogvédett művek közzététele

–– interneten hirdetett és terjesztett szerzői joggal interneten hirdetett és terjesztett szerzői joggal 
védett áruk, filmek, zenék védett áruk, filmek, zenék 

INTERNETES JOGSÉRTÉSEK



A VPKMRNYH által folytatott nyomozás során az érintett vagyoni A VPKMRNYH által folytatott nyomozás során az érintett vagyoni 
hátrány mint elkövetési érték alakulása évenkénti bontásban.hátrány mint elkövetési érték alakulása évenkénti bontásban.
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A szerzői jogok védelmében fellépő A szerzői jogok védelmében fellépő 
hatóságok, civil szervezetekhatóságok, civil szervezetek

�� PROARTPROART
�� ASVAASVA
�� ARTISJUSARTISJUS
�� MAHASZMAHASZ
�� MÁRKAVÉDŐK EGYESÜLETEMÁRKAVÉDŐK EGYESÜLETE
�� Fogyasztóvédelmi HatóságFogyasztóvédelmi Hatóság
�� RendőrségRendőrség
�� VámVám-- és Pénzügyőrség egyéb szerveiés Pénzügyőrség egyéb szervei



A szerzői jogsértések nyomozása során A szerzői jogsértések nyomozása során 
felmerülő gyakori problémák I.felmerülő gyakori problémák I.

A vagyoni hátrány A vagyoni hátrány –– elkövetési érték ?elkövetési érték ?
meghatározása:meghatározása:

�� szakértői véleményekszakértői vélemények

�� jogtulajdonosok nyilatkozatai alapján jogtulajdonosok nyilatkozatai alapján 

�� lefoglalt áru darabszámára kivetített szerzői lefoglalt áru darabszámára kivetített szerzői 
jogdíj, jogdíj, 

�� gyártási joghoz kapcsolódó licencdíjgyártási joghoz kapcsolódó licencdíj



A A szerzői jogsértések nyomozása során szerzői jogsértések nyomozása során 
felmerülő gyakori problémák II.felmerülő gyakori problémák II.

Bűncselekmények Bűncselekmények elhatárolásaelhatárolása vagy vagy halmazatahalmazata
a szerzői, az iparjogvédelmi, illetve az áru hamis a szerzői, az iparjogvédelmi, illetve az áru hamis 

megjelölése bűncselekmények eseténmegjelölése bűncselekmények esetén

nyomozás soránnyomozás során ügyészi útmutatásokügyészi útmutatások

(állásfoglalás)(állásfoglalás)



Az interneten megvalósított jogsértések Az interneten megvalósított jogsértések 
esetén az eljárást nehezítő esetén az eljárást nehezítő 

körülményekkörülmények
1.1. a szolgáltató anonimitást biztosít a felhasználó a szolgáltató anonimitást biztosít a felhasználó 

(elkövető) részére(elkövető) részére
2.2. a szervergépek a szervergépek ipip. cím szerinti azonosítása nehézkes. cím szerinti azonosítása nehézkes
3.3. a szolgáltatók nem tartják nyilván a szerverek pontos a szolgáltatók nem tartják nyilván a szerverek pontos 

helyéthelyét
4.4. A szolgáltató nem kötelezhető a megosztott tartalom A szolgáltató nem kötelezhető a megosztott tartalom 

ellenőrzésére  ellenőrzésére  
5.5. jogvédő szervek felhívása ellenére sem kötelesek jogvédő szervek felhívása ellenére sem kötelesek 

gondoskodni a jogellenes adattartalom törlésérőlgondoskodni a jogellenes adattartalom törléséről

Megoldási javaslat:Megoldási javaslat:

Jogszabályi hátteret szükséges teremteni a szolgáltatók Jogszabályi hátteret szükséges teremteni a szolgáltatók 
bírságolására, ha a felszólítás ellenére sem teszik meg a bírságolására, ha a felszólítás ellenére sem teszik meg a 
kellő intézkedéseketkellő intézkedéseket



Az interneten elkövetett Az interneten elkövetett 
bűncselekmények esetében nehézkes bűncselekmények esetében nehézkes 

a bizonyítása bizonyítás
–– A szolgáltatók a szükséges adatokat nehezen, sokszor A szolgáltatók a szükséges adatokat nehezen, sokszor 

hetekkel később adják ki, így a nyomozás hetekkel később adják ki, így a nyomozás 
időszerűségét veszélyeztetikidőszerűségét veszélyeztetik

–– Nehéz az elkövetők azonosítása, mert arra Nehéz az elkövetők azonosítása, mert arra 
hivatkoznak, hogy nem ők használják a számítógépethivatkoznak, hogy nem ők használják a számítógépet

–– a feltöltések sokszor hálózati (pl. főiskola) a feltöltések sokszor hálózati (pl. főiskola) 
szerverekről történnek és a feltöltők személye nem szerverekről történnek és a feltöltők személye nem 
állapítható megállapítható meg

–– a sértettek nagy száma miatt az eljárások nehézkeseka sértettek nagy száma miatt az eljárások nehézkesek



Az interneten elkövetett bűncselekmények Az interneten elkövetett bűncselekmények 
esetében nehézkes a bizonyítás esetében nehézkes a bizonyítás 

(lehetséges megoldások)(lehetséges megoldások)

�� a fellépő hatóságok és civil szervezetek működési a fellépő hatóságok és civil szervezetek működési 
feltételeinek javításafeltételeinek javítása

�� jogszabályok gyakorlati élethez történő igazításajogszabályok gyakorlati élethez történő igazítása
�� egységes adatbázis létrehozása a egységes adatbázis létrehozása a 

jogtulajdonosokról jogtulajdonosokról 
�� szerződésekkel, egyéb megállapodásokkal szerződésekkel, egyéb megállapodásokkal 

biztosítani, hogy a jogvédő szervezetek egy biztosítani, hogy a jogvédő szervezetek egy 
személyben lépjenek fel a jogtulajdonosok nevében személyben lépjenek fel a jogtulajdonosok nevében 
és szükség szerint nyilatkozni tudnának a vagyoni és szükség szerint nyilatkozni tudnának a vagyoni 
hátrány tekintetében is. hátrány tekintetében is. 



A hatóságoknak és civil szervezeteknek az ügyészség A hatóságoknak és civil szervezeteknek az ügyészség 
felügyelete alatt szorosan együtt kell működniük a szerzői felügyelete alatt szorosan együtt kell működniük a szerzői 
joggal történő visszaélések visszaszorítása érdekében. joggal történő visszaélések visszaszorítása érdekében. 

A VámA Vám-- és Pénzügyőrség arra törekszik, hogy a közterületek mellett és Pénzügyőrség arra törekszik, hogy a közterületek mellett 
az információs szupersztrádán is jelen legyen  és a többi az információs szupersztrádán is jelen legyen  és a többi 

szervezettel közösen, határozottan és eredményesen lépjen fel a szervezettel közösen, határozottan és eredményesen lépjen fel a 
bűncselekmények bűncselekmények 

elkövetőivel szemben.elkövetőivel szemben.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

VISZONTLÁTÁSRA!VISZONTLÁTÁSRA!

Dr Szilágyi Roland pénzügyőr századosDr Szilágyi Roland pénzügyőr százados
szilagyi.roland@vam.gov.hu

+36/30-210-1240


