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Háttér 

- Iparjogvédelmi jogok megsértése: polgári jogi 
igény  

- TRIPS-egyezmény miatt büntetőjogi (2000) és 
határforgalommal kapcsolatos különleges 
követelmények (2004) bevezetése  
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Szerzői jog 
- Maradt az eddigi megközelítés – kisebb módosítások 
 - Bitorlás  
 - Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 
 - Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása 
 - Jogkezelési adat meghamisítása 

- Törvényi egység: több jogosult sérelmére elkövetett bcs. esetén  

- Magáncélú felhasználás: Nem valósítja meg […] a bűncselekményt, 
többszörözés vagy lehívásra történő hozzáférhetővé tétel, ha az 
jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja. [385.§(5)] 

- Szabálysértési alakzat: vagyoni hátrány 100.000 Ft.  
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Iparjogvédelmi jogok 
- Új tényállási elem: oltalom tárgyának utánzása vagy átvétele és 

ilyen áru forgalomba hozatala  

- Eddigi megközelítés (és mostani kommentár!) 

- Mostani miniszteri indokolás:  
- utánzás vagy átvétel mint többletkövetelmény 
- nem kizárólag árujelző megközelítés   

- Bírói gyakorlatra hárul a fogalmak kidolgozása – áru hamis 
megjelölése tényállás szubszidiárius; szabálysértési alakzat 

- Szabálysértési alakzat 
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Utánzás - átvétel 
Régi Btk.  

 
- Utánzás: az oltalom tárgyához hasonló 

megjelenítés, megjelölés, az eredeti 
asszociációt előidézni képes valótlan 
hivatkozás, amelyek általában az eredeti 
oltalom látszatát keltik. 
 

- Átvétel: oltalom tárgyának gazdasági 
tevékenység körében történő olyan 
dologra vonatkozó feltüntetése, amely 
egyébként nem tárgya az oltalomnak. 

Új Btk. 
 

- Utánzás: az elkövető célja, hogy azt a 
látszatot keltse, mintha a jogsértő áru a 
jogosulttól származna (vagy az ő 
engedélye alapján állították volna elő). 
 
 

- Átvétel: az oltalom alatt álló szellemi 
teljesítmény ismeretét és a kifejezetten 
abból történő merítést feltételezi.  
 
DE: Nem hordoznak magukban 
társadalomra veszélyességet, és így nem 
tekinthetők büntető jogellenesnek a 
párhuzamos fejlesztéssel előállított, de 
iparjogvédelmi jogokba ütköző árukkal 
kapcsolatos cselekmények. 
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Gyógyszerek mint speciális iparjogvédelmi 
oltalom tárgya 

Egészségügyi termék hamisítása: Aki 
a) e. t.-et meghamisít, vagy hamis egészségügyi terméket készít, 
b) hamis, meghamisított vagy Mo-on nem engedélyezett e. t-et kínál, 

átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 
c) hamis vagy meghamisított e. t.-et az ország területére behoz, onnan 

kivisz, azon átszállít, vagy indokolatlan mennyiségben megszerez, 
tart, 

d) Mo-on nem engedélyezett e. t.-et indokolatlan mennyiségben 
megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, azon 
átszállít, 

e) e. t.-hez kapcsolódó eredeti dokumentumot kereskedelmi céllal 
rendeltetésétől eltérően felhasznál,  
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Jogérvényesítési tapasztalatok 

- Vagyoni hátrány megállapítása: „e törvény eltérő rendelkezése 
hiányában a vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny”  

- Szakértő 

- Rendőrség – NAV 

- Egészségügyi termék bcs: jogosult nem sértett! 

- Gyakorlati tapasztalatok  
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Vagyoni hátrány 
   kis- vagy nagykereskedelmi? 

        milyen termék 
        milyen ára? 

 
Szoftver:        

     
        mi 
        alapján? 

NAV rendészeti osztály: „Az iparjogvédelmi jogszabályok megszegésével 
forgalmazott áruk esetén az okozott vagyoni hátrány a jogtulajdonos elmaradt 
haszna (általában az eredeti áru kiskereskedelmi árának 14-19 %-a)”  
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Vagyoni hátrány – szerzői jog 
- Filmek: ASVA szakvélemény: 800-3000 USD/film 

- Zenei albumok: 1800 Ft (NAV tájékoztatás)  

- Üreshordozó: közzétett jogdíj 

- Rajzfilmfigurák: 2 ügy – egy szaktanácsadó – uaz nap 
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Szakértők 

- Szakértői díj: ~ 40.000 Ft – átlagos pénzbírság: 21.182 Ft/fő (2012) 

- Nem feltétlenül szakkérdésekre adnak választ 

- Válaszok:  
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Szakértők 2 
 

 

 



Szakértők 3 
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