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A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény:
államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó
kormányhivatal

Bűnügyi szakmai
ág
Ellátja a nyomozóhatóság
feladatait a Be. 36. § (2)
bekezdésben nevesített
bűncselekmények
tekintetében, valamint
nem nyomozóhatósági
jogkörében eljárva ellátja a
pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló
törvény által hatáskörébe
utalt feladatokat (FIUfeladatok).

Adó szakmai ág

Ellátja az állami
adóhatóság feladatait

Vám- és
pénzügyőri
szakmai ág
Ellátja a vámhatóság
feladatait a közösségi
vámjog alapján

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal
és a szerzői jogvédelem
A NAV egyik kiemelt feladata a szerzői jogvédelem, melyben az egyes
szervezeti egységek az alábbiak szerint vesznek részt:
a) A NAV, mint nyomozóhatóság
végzi a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények felderítését és
nyomozását (Be. 36.§ (2) bekezdés)
b) A NAV mint szabálysértési hatóság
végzi a szellemi tulajdon elleni szabálysértések felderítését (Szabs. tv. XXIX/A.
fejezet)
c) A NAV, mint vámhatóság
ellátja az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági
intézkedésekről szóló 371/2004. (XII.26.) Korm. Rendelet 2-3.§-ában
meghatározott feladatokat

A büntetőjogi szabályok változásai
A 2013. július 1-től hatályba lépett büntetőjogi szabályok leginkább a szerzői vagy
szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése tényállásban eredményeztek változást.
•

csak a százezer forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó elkövetés számít
bűncselekménynek, ez alatti vagyoni hátrány okozása szabálysértésnek minősül,

•

emelkedtek a kiszabható büntetési tételek: az eddigi maximális nyolc év helyett
akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható, aki a bűncselekményt
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követi el.

•

az új Btk. azokat a felhasználói magatartásokat kiveszi a büntetőjogi felelősségre
vonás alól, amelyek során a jogsértés mértéke nem jelentős, és a cselekmény
közvetett módon sem irányul jövedelemszerzésre.

Az eddig áru hamis megjelölése címen ismert tényállás címe versenytárs utánzására
módosult és a bűncselekmény kiegészítő jellegűvé vált, több ügy minősül
iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmények.

A NAV nyomozó hatósági tevékenységének céljai
a szerzői joggal, és a hamisítással kapcsolatos ügyekben
Fő cél a védett művek, illetve a hamisított áruk illegális közvetítői
csatornáinak szűkítése és elsődlegesen az ebből vagyoni előnyt szerző, vagy
kiugróan magas vagyoni hátrányt okozó elkövetők elleni fellépés.
A büntetőeljárásoknak nem célja a széles társadalmi rétegeket érintő
felhasználói, vásárlói réteg kriminalizálása.
A hatékony fellépéstől várjuk, hogy a legális kereskedelmi forgalom kibővül,
az illegális források jelenleg széles köre jelentősen szűkül.
A fellépés célja továbbá a kalózkodás jelenlegi társadalmi megítélésének
megváltoztatása.

A szerzői jogsértések nyomozása során
felmerülő gyakori problémák
Szakértők kirendelése:
• Cél a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése.
• A kizárólag szakértőkre alapozott bizonyítási rendszert belső szakemberek
alkalmazásával kíséreljük meg kiváltani.
• A témában felmerülő gyakorlati kérdések:
o A nyomozás helyszínén végzett, vagy a bűnjelként lefoglalt számítógépekről
történő adatmentés szakértői feladat-e, vagy azt az erre külön kiképzett
informatikus is elvégezheti.
o Álláspontunk szerint nem minősül szakkérdésnek:
 az internetes adatgyűjtés.
 a lefoglalt számítógépekről készített másolatokban történő adatkeresés.
 a jogvédett művek listájának megállapítása.
 a vagyoni hátrány meghatározása.

A vagyoni hátrány meghatározása a gyakorlatban
Az interneten történő jogsértések esetén:
Filmek esetén: on-line terjesztés licencdíja mely legalább 800,-USD filmenként
az egyes sértettek viszonylatában összesítve.
Hamisított lemezek esetén a vagyoni hátrány a lemezek számához igazodik.
Zeneművek esetén: a vagyoni hátrány megállapítása jóval bonyolultabb, mivel
az internetes terjesztésre általános elfogadott licencdíj eddig nem került
kimunkálásra, ezért általában a letöltések száma alapján az egy műre eső
royalty díjak alapján történik a vagyoni hátrány megállapítása.
A szerzői jog itt három részből áll össze:
 A szerzők jogai (őket az Előadóművészek Jogvédő Irodája fogja össze),
 a kiadók jogai (saját jogaikat képviselik),
 és az ARTISJUS törvényben meghatározott jogai.
Szoftverek és játékok esetén: sértetti nyilatkozat.

A nyomozás menete interneten elkövetett
szerzői jogsértéssel kapcsolatos ügyekben
Az eljárás alapja:
- A sértettek vagy a szerzőket képviselő civil szervezetek által tett feljelentések
- A hatóságokhoz érkező bejelentések alapján végzett eljárás
- A hatóság által végzett monitorozás, vagy operatív felderítési tevékenység
Az eljárás folytatásának mozzanatai:
- Internetes hely, szerver, elkövetői kör azonosítása
- Helyszíni intézkedések a web-szerver üzemeltetőjénél
- Elkövetők behatárolása: internetes adatgyűjtés, a web-szerver üzemeltetőjénél fellelhető adatok, a weboldalak bejegyzőjétől beszerzett adatok, a
számítógépeken talált adatok alapján
- A jogellenes tevékenységből származó vagyon nyomon követése, lehetőség
szerint a kár biztosítása
- Egyéb nyomozati cselekmények: házkutatások, kihallgatások

Elkövetők kilétének megállapítása
Az elkövetők azonosítása:
A./ Legális és illegális kiskerekedők, utcai árusok esetén: kilétük megállapítása tetten éréssel,
illetve a nyomozás során történő adatgyűjtéssel történhet.
B./ Internetes elkövetők esetén:

internetes adatgyűjtés,

a weboldal regisztrálójának adatai,

a szervert működtető cégnél fellelhető adatok,

érintett bankszámlák adatai,

próbavásárlás során felmerülő információk (személyes átadás esetén tetten érés),

postai küldemények és a postai utánvét ellenértékének nyomon követése,

telefonadatok, e-mail használók azonosítása, korábbi vevők kihallgatása

szervert működtető cégnél fellelhető adatok,

érintett bankszámlák adatai,

e-mail használók azonosítása,

fel és letöltési adatok (log fájlok),

a számítógépeken talált egyéb adatok,

emelt díjas szolgáltatási szerződések,

bannerszolgáltatók adatai,

telefonadatok
vezethetnek bizonyítékokhoz

2013. július 1-től új törvényi tényállás:
Btk. 186. § Egészségügyi termék hamisítása.

Ezt megelőzően:
- Btk. 329/C. § Iparjogvédelmi jogok megsértése, vagy
- Btk. 296. § Áru hamis megjelölése, esetenként
- Btk. 329/A. § Szerző vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok.
Jogi tárgy: a polgárok egészségéhez fűződő társadalmi érdek. (Nem a szerzői
jogvédelem!)
Hatáskör és illetékesség: kizárólag a rendőrség végzi a nyomozást
Halmazat:(?)
- Btk. 388. § Iparjogvédelmi jogok megsértése (valós, vagy látszólagos ?)
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Szabálysértés:
-

2012. évi II törvény 199/A. § (1) bekezdés Gyógyszerrendészeti
szabálysértés

Hatáskör: (199/A. § (2) bekezdés): „Az (1) bekezdésben meghatározott
szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve
hatáskörébe tartozik.” (!)
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Ismertté vált szellemi tulajdont sértő bűncselekmények

Ismertté vált szellemi tulajdont sértő bűncselekmények
6,199 milliárd Ft

6,669 milliárd Ft

2,824 milliárd Ft

Ismertté vált szellemi tulajdont sértő bűncselekmények
4,388 milliárd Ft

2,145 milliárd Ft
1,458 milliárd Ft

Szellemi tulajdont sértő bűncselekmények ügyforgalmi adatai
1 335

Elrendelt nyomozás

1 194
1 019

Szellemi tulajdont sértő bűncselekmények ügyforgalmi adatai
584

Vádemelési javaslat

436
388

Változás 2014. január 1-től!
2013. évi CLXXXVI. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények
módosításáról
17. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
118. § (9) A Btk. 388/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő
alcím és rendelkezés lép:
„Magánindítvány”
388/A. § A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az
1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1)
bekezdése szerinti esetekben a 385. §-ban és a 388. §-ban meghatározott
bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve, ha azzal
összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is
elkövetnek.”
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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

1. cikk
Tárgy és hatály
(1) E rendelet meghatározza, hogy a vámhatóságok milyen feltételek és eljárások
alapján intézkedhetnek azokban az esetekben, amikor feltehetően szellemi
tulajdonjogot sértő áruk az Unió vámterületén a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) alapján
vámfelügyelet vagy vámellenőrzés alatt állnak, vagy az alatt kellett volna állniuk,
különösen az alábbi helyzetekben:
a) az árut bejelentették szabad forgalomba bocsátásra, kivitelre vagy újra kivitelre;
b) az árut az Unió vámterületére beléptetik, vagy azt elhagyja;
c) az árut felfüggesztő eljárás alá vonják, vagy vámszabad területre, illetve
vámszabad raktárba viszik.
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A lefoglalt és elkobzott áruk sorsa
Karitatív célra történő felajánlás
Karitatív Tanács: 4 szervezet vesz részt


Magyar Máltai Szeretetszolgálat,



Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat,



Baptista Szeretetszolgálat,



Magyar Vöröskereszt.

Amennyiben a Tanács a felajánlást bármilyen ok miatt nem fogadja el:
a testület árverés útján értékesíti a jogerősen elkobozni rendelt terméket.
A jogerősen elkobozni rendelt hamis áru megsemmisítésre kerül, a hamis
védjeggyel rendelkező termék kereskedelmi forgalomba kerülése (árverésen
történő vámhatósági értékesítése) ugyanis jogsértő lenne.

Együttműködés
A problémák megoldásának kulcsa a szerzői jogsértések ellen fellépő alábbi hatóságok és
civil szervezetek közös fellépése, és a nyomozások során az egységes joggyakorlat kialakítása.
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Köszönöm a figyelmet!

