
 

„Utánzás, hamisítás… hungarikumok című konferencia, Budapest, november 18. 

Magyar Szabadalmi Hivatal – konferenciaterem  háttéranyag power pointhoz szöveges 

1. dia: Cím 

„A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a hamisítás elleni küzdelemben”

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

Szabó Zsolt dandártábornok, főtanácsos

bevételi országos parancsnokhelyettes
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A Magyar Köztársaság Országgyűléséhez 2010. október 16-án benyújtott T/1377. számú 

törvényjavaslat értelmében az állami adóhatóság és a vám-és pénzügyőrség integrációjának 

eredményeként 2011. január 1-től Nemzeti Adó-és Vámhivatal névvel új kormányhivatal jön létre 

és kezdi meg működését. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági feladatait az adó-és vámhatóság vámszerve látja 

el, amely vámszerv a központi hivatal, valamint közép- és alsó fokú vámszervek útján 

gyakorolja a jogszabályok által biztosított hatásköreit. Az alsó fokú vámszervek hatásköri 

önállósággal rendelkező kirendeltségeket működtethetnek. Ilyen kirendeltségek működnek majd az 

Európai Unió külső vámhatárán is. 

Középfokú szervek: a regionális vám-és pénzügyőri főigazgatóságok, a Bevetési Főigazgatóság, a 

Vegyvizsgáló Intézet, valamint a Repülőtéri Főigazgatóság. 

Alsó fokú szervek: a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok, a Kiemelt Ügyek 

és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság, a 2. számú 

Repülőtéri Igazgatóság, a Járőr Igazgatóság, valamint az Őrzésvédelmi- és Támogató 

Igazgatóság. 

Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. 

(XII. 26.) Korm. rendelet a vámhatósági intézkedésekre – pl. a közvetlen vámfelügyelet alá 

vételre - a Közép-magyarországi Regionális Parancsnokságot hatalmazza fel. Jelenleg a 

Parancsnokságon a Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztály látja el ezeket a feladatokat. 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló Korm. 

rendelet TERVEZET a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságának 

kizárólagos hatáskörébe utalja – országos illetékességgel -  a szellemi tulajdonjogok 

védelmével kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatok ellátását. 

 

3. dia: jogszabályi háttér: 
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Közösségi jogi aktusok: 

 az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági 

intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről 

szóló, a Tanács 1383/2003/EK rendelete, továbbá  

 a közösségi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról szóló, a Bizottság 

1891/2004/EK rendelete. 

 

Nemzeti jogszabályok: 

 

 az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 

371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet ►ez a rendelet váltotta fel a 128/1997. (VII. 

24.) Korm. rendeletet, 

 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról, 

 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről, 

 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről, 

 2004. évi XIX. törvény a Vám-és Pénzügyőrségről. 

 

 

Hamisítás-bitorlás: 

 

Hamisításon a szellemi tulajdonjogok megsértésének valamennyi formáját értjük.  

►Btk. 296. § áru hamis megjelölése, - törvényi tényállásban nevesített elkövetési 

magatartás tanúsításával: előállítás, forgalomba hozatal céljából történő megszerzés, vagy 

forgalomba hozatal - a Vám-és Pénzügyőrség a nyomozó hatóság, ha a bűncselekmény 

gyanúját a Vám-és Pénzügyőrség észleli, vagy a feljelentést nála teszik meg. 

►218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 71. § áru hamis megjelölése szabálysértés, ha az áru 

értéke a 100.000 Ft-ot nem haladja meg. / Jelenleg ez a szabálysértés az Önkormányzat, 

illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozik, de a testület most tett 

javaslatot arra, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény „mintájára” a Vám-és 

Pénzügyőrség/Nemzeti Adó és Vámhivatal is kapjon felhatalmazást szabálysértési 

hatóságként való eljárásra/ 

 

A bitorlás általános értelemben egy más valakit illető jognak az illetéktelen, jogtalan 

gyakorlását jelenti. 

 

A Btk. 329. § -a értelmében: Aki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel….., tehát a 

büntetőjogi oltalom a  szellemi alkotás tekintetében - irodalmi, tudományos és művészeti 

alkotás, a találmány, a növényfajta, a használati minta, a formatervezési minta és a 

mikroelektronikai félvezető termék topográfiája – tekintetében áll fenn. A Vám-és 

Pénzügyőrség a nyomozó hatóság, ha a bűncselekmény gyanúját a Vám-és Pénzügyőrség 

észleli, vagy a feljelentést nála teszik meg. 

 

Említést érdemlő egyéb bűncselekmények: 

Btk. 329/A. § szerzői, vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, 

Btk. 329/D. § iparjogvédelmi jogok megsértése, stb…. 

A fentiekben vázoltak alapján leszögezhetjük, hogy a testület a hamisítás és a bitorlás elleni 

küzdelemben több „fronton” – vám-, bűnügy-, rendészet – van jelen. A rendészeti jelleget a 

mobil ellenőrző csoportok által végzett mélységi ellenőrzés jeleníti meg.  



A nyomozóhatósági jelleg a testület jogállásának egyre fontosabb tényezője, hiszen e 

hatáskör – a testület átgondolt fejlesztésének következményeként – elmúlt években lezajlott 

kiterjesztése a hagyományosnak mondható vám- és pénzügyőri alaptevékenységet 

minőségileg módosította. Jelenleg a testület elsődleges, illetve másodlagos nyomozati 

jogkörébe összesen 31 tényállás tartozik. /2011. január 1-től a büntetőeljárásról szóló törvény 

várható módosításának eredményeként ez a szám némileg csökkenni fog, hiszen a visszaélés 

kábítószerrel, valamint a visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal 

bűncselekmény nyomozása a Rendőrség kizárólagos nyomozati jogkörébe kerül. E 

bűncselekmények tekintetében a testület 2003. július 1-től gyakorolta a nyomozó hatósági 

jogkört, a Be-ben meghatározott feltételek fennállása – elkövetési magatartás: behozatal, 

kivitel, átvitel, stb – esetén./ 

 

Az áru- és termékhamisítással, valamint a szerzői jogok megsértésével kapcsolatban a 

2006-2010 időszak testületi bűnügyi statisztikáját ügyszámra és elkövetési értékre tekintettel 

az alábbi két dia szemlélteti: 
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Árutermékek kategóriánkénti megoszlása

2009-ben

 
 

 

A ruházati termékek dominanciája továbbra is meghatározó, az összes lefoglalás 57%-ban 

ruházat vagy ruházati kiegészítő került lefoglalásra. /pl. 2006-ban az összes lefoglalás: 80 %-

át, 2007-ben 75 %-át, 2008-ban 51 %-át jelentették a ruházati termékek./ Az egyéb 

kiegészítők (pl. óra) kategória is jelentős emelkedést mutatnak a korábbi évekhez képest, már 

a teljes lefoglalt mennyiség 12%-át teszi ki.  

 

 



A Vám- és Pénzügyőrség nyomozó szolgálatának tapasztalatai az alábbiakban 

összegezhetőek: 

 

 

Az illegális kereskedelem irányai: 

A hamis márkajelzéssel ellátott termékek jellemzően a távol-keletről, főleg Kínából, kisebb 

részben Törökországból származnak. E termékekre jellemző, hogy az EU-n belüli 

forgalomba hozatal előtt elvégzett vámkezelési eljárások 42.00 ÁFA eljárási kóddal.  

 

A 42.00 eljáráskódú vámeljárásokra elsősorban Ausztriában és Szlovákiában kerül sor, ezt 

követően az árú Magyarországra érkezik és kínai kereskedőkön keresztül a kereskedelmi 

hálózatba kerülnek.  

A fenti bűncselekményi körben folytatott nyomozások tapasztalatai alapján elmondható, hogy 

a hamis vagy szerzői jogvédelem alatt álló termékek jellemzően az alábbi útvonalon 

mozognak: 

- Törökország, Bulgária felől Nyugat-Európába, 

- Kína, Törökország és Szerbia felől Magyarországra, 

- Magyarországon belül a fővárosi Józsefvárosi piacról a régiókba. 

 

Elkövetési módszerek, eszközök 

 

Az elkövetési módszerek nagy részében a ruházati termékekre hamisítják az eredeti, védett 

megjelölést. A hamis terméket illegális varrodákban állítják elő digitális valamint memória 

kártyával ellátott varrógépek segítségével. A hamisított termékek vonatkozásában figyelhető 

meg, hogy a hamis márkajelzés Magyarországon kerül rá a termékre és itt történik a 

forgalmazása, kereskedelme. 

 

Az illegálisan másolt zenei és filmalkotásokat tartalmazó optikai adathordozókat az elkövetők 

az internetről történő letöltés után állítják elő.  

 

A legfrekventáltabb terület ezeknél a jogsértéseknél – évek óta - a budapesti Józsefvárosi 

Piac, és a MÁV-Ganz bérbe adott telephelyei. Megemlíthető a fővárosi Verseny utcai piac is, 

ahol nagy számban árusítanak másolt, szerzői jogvédelem alatt álló zenei és filmalkotásokat 

CD és DVD adathordozókon.  

 

Elkövetési módszerként tapasztalható, hogy egyre több édesipari terméken helyeznek el ábra 

védjeggyel rendelkező figurákat, ezzel kísérelve meg eladhatóbbá tenni a terméket. A legtöbb 

esetben a gyártók, illetve az importőrök nem rendelkeznek a védjegy tulajdonosának 

engedélyével. 

 

Elkövetők köre, összetétele 

 

A jogsértő cselekmények elkövetői jellemzően kínai, vietnámi állampolgárok, akik 

állampolgárságukat megtartva, - néha magyar állampolgárságot is szerezve - vállalkozásokat 

alapítanak Magyarországon. Az elkövetői körbe sorolhatók még a kiskereskedelemmel 

foglalkozó magyar állampolgárságú magánszemélyek és magyar bejegyzésű gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselői is. 

A kínai állampolgárok nagykereskedőként vagy viszonteladókként értékesítik a magyar 

kereskedők részére a termékeket, akik ezeket továbbárusítják. 

 



Néhány példa az általunk felderített jogsértésekre: 

 

A debreceni Vám-és Pénzügyőri Hivatal mélységi ellenőrzést végző járőrei, Püspökladány 

belterületén közúti ellenőrzés alá vontak egy román honosságú kamiont és annak két román 

állampolgárságú gépkocsivezetőjét, akik – az ellenőrzésre átadott CMR szerint – 

fürdőköpenyeket és törölközőket szállítottak Romániából Németországba. A járműszerelvény 

egy műanyag céges zárral volt lezárva, melynek eltávolítását követően a rakományt képező 

kartondobozok közül néhányat szúrópróbaszerűen átvizsgáltak. Ennek során a CMR-en 

feltüntetett fürdőköpeny nem, csupán néhány törölköző, valamint különböző márkajelzésű 

parfümök kerültek elő, ezért a járműszerelvényt az ártándi közúti határátkelőhelyre kísérték, 

tételes áruvizsgálat céljából.   

 

A tételes vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a fuvarokmány szerinti törölközők is csak 

a jármű utolsó két raklapján található parfümökkel együtt zsugorfóliázva, a raktér ajtaja felől, 

egy sor mennyiségben találhatók, a rakomány további teljes mennyisége Armani, Azzaro, 

Burberry, Cacharel, Calvin Klein, Cartier, Chanel, D&G, Diesel, Dior, Givenchy, Gucci, 

Guerlain, Hugo Boss, Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier, Kenzo, Lacoste, Lancome, Lolita 

Lempica, Paco Rabanne, Prada, Thierry Mugler, Versace és Yves Saint Laurent márkájú 

parfümből állt. Az összesen 52.882 doboz parfüm forgalmi értéke megközelítette a 850 

millió forintot.  

 
 

 
 

 

http://maps.google.com/?q=Püspökladány


 
 

 

 
 

A röszkei Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál 2010. október 18-án belépésre jelentkezett egy 

bolgár állampolgár az általa vezetett bolgár honosságú tehergépjármű-szerelvénnyel. A 

benyújtott fuvarokmányok alapján a gépjármű bálázott ruházati termékeket szállított 

Törökországból Franciaországba. A tételes vámvizsgálat során a tehergépjármű rakterében 

lévő bálákból 19 417 darab, védjegyoltalom alatt álló márkajelzéssel (ARMANI, DOLCE & 

GABBANA, NIKE, GUCCI, ADIDAS, PEPE JEANS, GUESS, HARDSODA) ellátott 

különféle ruházati termék került elő, megközelítőleg 88.343.000,-Ft értékben.  



 

 
 

 

 

 
 

A Vám-és Pénzügyőrség részvétele a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület szervezésében 

lebonyolított rendezvényeken: 

2009. december 2-ától 2009. december 11-ig várta az érdeklődőket a „Hamis ígéretek, valódi 

veszélyek” címmel rendezett kiállítás, melynek aktív részese volt a Vám-és Pénzügyőrség, 

elsősorban a Közép-magyarországi Regionális Parancsnokság Szellemi Tulajdonjog-védelmi 

Osztálya. A kiállított tárgyak nagy része a Vám-és Pénzügyőrség által lefoglalt termékek közül 

került ki, de a munkatársaim naponta több tájékoztató előadást is tartottak. 

A kiállítás remek lehetőséget kínált arra, hogy a szélesebb közönség, a fogyasztók körében is 

megismertesse ezen nem kívánatos jelenség káros hatásait, rávilágítson a hamis termékek 

vásárlásának kockázatára. 

 



 

 

2010-ben hamisítás elleni roadshow formájában az ország több pontján is megjelentünk a kiállítás 

anyagával. 

Az első kiállítások után már a különböző rendezvények részéről érkeztek a megkeresések, 

hogy szívesen fogadnák a kiállítást. A Kereskedelmi és Iparkamarák (köszönhetően az 

Magyar Szabadalmi Hivatallal ápolt, együttműködésen alapuló viszonynak) szívesen 

biztosítottak helyszínt a kiállításnak (további kamarák is jelentkeztek a kiállítás 

befogadására). Mivel a három kamarai időpont még iskolaidőre esett, ezért ezeken a 

helyszíneken számos iskoláscsoportot tudtunk fogadni és előadással, illetve körbevezetéssel 

nyújtani tájékoztatást számukra.  

A további helyszínek tömegrendezvények voltak (pl. VOLT Fesztivál 79 ezer látogató, 

SZIN 70 ezer látogató, Campus Fesztivál 30 ezer látogató), amelyeken a rendezvények 

stílusához alkalmazkodva a kiállítást szabadtéren felállított sátorban mutattuk be. Ezen 

helyszínekre szóróanyagokat is készíttettünk (No Kamu tollak, matricák, pólók, karkötők) és 

több játékos feladatot találtunk ki az érdeklődő fiatalok számára. Remek lehetőség volt az 

ezeken a nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenés a fiatalok megszólítására, 

és természetesen olyan mennyiségű ember elérésére, amelyre más helyszíneken nem lenne 

mód. A kiállítást valamennyi vidéki helyszínen élénk médiaérdeklődés kísérte, számos 

sajtóorgánumban megjelent a kiállítást, illetve ahhoz kapcsolódva részletesebben is 

foglalkoztak a hamisítás témakörével. A kiállításokról készült fotók, videók, és részletek a 

vendégkönyvbe beírt látogatói véleményekből elérhető a HENT honlapján.  

 



 

 

 

Köszönöm  megtisztelő

figyelmüket!

Szabó Zsolt dandártábornok, az országos parancsnok bevételi helyettese

 


