
 
 

 
 

A szellemi  tulajdonjogokkal kapcsolatos vámeljárás, mint a hamisítás elleni küzdelem 
egyik eszköze 

 
 
 
A cikk első részében szeretném bemutatni azt, hogy miért van jelentősége a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos vámeljárásnak, ugyanis ez az egyik eszköze a jogosultak számára 
az egyre növekvő mértékű hamisítás és kalózkodás elleni küzdelemnek. 
A második részben pedig szeretnék rámutatni a szellemi tulajdonjogok megsértése esetén 
alkalmazható vámeljárással kapcsolatos hatályos közösségi szabályozás és az ennek megfelelő 
belföldi jogszabályok lényeges pontjaira, valamint a vámeljárások során kialakult egyes hazai 
tapasztalatokra.  
 
I. A vámeljárás mint a hamisítás elleni küzdelem egyik eszköze 
 

1. Egyre nő a hamisítás volumene 
 
A szellemi tulajdonjoggal védett termékek hamisítása elleni küzdelem fontossága egyre 
nagyobb hangsúlyt kap az utóbbi években a szellemi tulajdonjogok területével foglalkozó 
szakemberek körében. A szellemi tulajdonjogok jogosultjai számára is nyilvánvalóvá vált, hogy 
a hamisítások egyre növekvő mértéke miatt nem lehet szemet hunyni a jogsértések felett, 
hanem muszáj felvenni ellene a harcot, mivel a hamisítás, kalózkodás elleni küzdelem nélkül 
nem tudnának igényt szerezni az egyébként fennálló szellemi tulajdonjogaiknak. 
 
A hamisítás volumenével kapcsolatosan szeretnék néhány közösségi statisztikát ismertetni. 
Ezeket az adatokat a Bizottság tette közzé, és azok az EU területén folyó vámeljárásokkal 
kapcsolatosak. Az EU tagállamok vámszervei 2004-ben 103 millió darab árut foglaltak le. Ez a 
mennyiség 10%-al több, mint 2003-ban, és 1998-hoz képest 1000 %-os növekedést jelent. Érdekes 
adat még, hogy 2004-ben 22.384 darab vámeljárás indult a tagállamok vámszervei előtt. Ezek az 
adatok magukért beszélnek, és hűen tükrözik, hogy nemhogy csökkenne a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos hamisítás, hanem állandóan és jelentősen növekszik.  
Figyelemre méltó még az EU területén 2004-ben lefoglalt 103 millió darab áru megosztása az 
áruk típusa szerint. A lefoglalt termékek 40 %-a dohányáru, 18 %-a CD-DVD, 17 %-a játék. Ez a 
3 fajta termék teszi tehát ki a hamisítványok mintegy 75 %-t. A fennmaradó 25 %-on osztoznak 
a ruházati cikkek és kiegészítők, elektromos eszközök, élelmiszerek, italok, parfümök, 
kozmetikai áruk, számítástechnikai eszközök, órák és ékszerek.  
 

2. A hamisítás okai és következményei; a jogérvényesítés szükségessége 
 

   A hamisítást úgy is fel lehet fogni, hogy a hamisítás egy márkanév, védjegy, brand sikerének a 
következménye. Ki akarna ugyanis hamisítani egy ismeretlen, anyagi értékkel nem rendelkező 
márkát? A hamisítás tehát egyúttal mindig a védjegy, brand sikerét is jelzi. A hamisítók minden 
esetben egy brand ismertségét, jó piaci bevezetettségét használják ki. A hamisítás előnyei a 
hamisítók oldaláról: (i) Könnyű eladhatóság a felismerhetőség miatt; (ii) Viszonylag magas 
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bevételek, alacsony kockázat mellett; (iii) Viszonylag alacsony költség-ráfordítás szükséges, más 
jól bevezetett brand-jét  nagyon alacsony költség-ráfordítás mellett aknázza ki a hamisító. 
 
A védjegyjogosultaknak rengeteg hátrányos következménye származik a hamisításokból 
eredően. A fogyasztók csalódnak és elfordulnak a terméktől, ugyanis nem feltétlenül derül ki 
számukra, hogy a megvásárolt termék hamisítvány, és ezért azt gondolják, hogy magának az 
eredeti terméknek romlott el a minősége (bizalomvesztés). A hamisítás miatt az eredeti 
termékek forgalma csökken, amely bevételkiesést jelent a jogosultaknak, az államnak kieső 
adót, és magával vonja a munkahelyek számának csökkenését is. Bizonyos típusú termékek 
hamisítása akár komoly egészségügyi problémákat, még halált is okozhat. Tömény 
alkoholtermékeknél évente ugyanis akár több tucat haláleset is előfordul.1  
A hamisítók sokszor szervezett bűnszövetkezetben tömörülnek, amely bűnszövetkezetek 
egyéb, komolyabb bűncselekményeket (pl. terrorizmus, drogkereskedelem) végeznek, és 
azokhoz a pénzügyi fedezetet a hamisításokból veszik. Tehát igen gyakori az összefonódás a 
szervezett bűnözéssel és terrorizmussal, és ez a tény szintén azt támasztja alá, hogy a 
jogosultaknak és maguknak az államoknak is hatékonyan fel kell lépniük a hamisítások ellen.  
 
Mindezekből következik, hogy nem elegendő a szellemi tulajdonjogok megszerzése, hanem a 
jogok megszerzése mellett legalább akkora súlyt kell fektetni a jogok védelme érdekében. A 
jogok védelme jelenti egyrészről a védjegyek regisztrációjával kapcsolatos tevékenységeket (pl. 
felszólalások benyújtása, ehhez kapcsolódóan védjegyek figyelése, továbbá törlési eljárások 
kezdeményezése), másrészről pedig a hamisítások, bitorlások elleni tényleges jogi fellépést.  Ha 
ugyanis nem lépnének fel a jogosultak, kiüresedett joggá változna a szellemi tulajdonjog, amely 
létezik ugyan, de nem tudnak neki érvényt szerezni. Mivel pedig világszerte nő a hamisítás 
mértéke, ezért a küzdelmet soha nem lehet abbahagyni. 

 
A hamisítók, kalózok elleni fellépést átfogóan jogérvényesítésnek nevezi a szakma. A 
jogérvényesítésnek az alábbi eszközei vannak: (i) polgári jogi per; (ii) büntetőeljárás; (iii) 
vámeljárás; (iv) fogyasztóvédelmi eljárás; (v) versenyhivatal előtti eljárás.  
Ezek mind más és más célt szolgálnak, mások az előnyeik és hátrányaik, sokféle szempontból 
lehet ezeket összehasonlítani, illetve a konkrét esetben eldönteni, hogy melyik alapján lépjen fel 
a jogosult, adott esetben egyszerre többet is lehet egymással párhuzamosan alkalmazni. 
 
 
II. A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos vámeljárás egyes részletei 
 
A hamisítás elleni küzdelem egyik nagyon fontos eszköze a vámeljárás, azon belül is a 
vámhatósági intézkedés iránti kérelem benyújtása az illetékes vámszervekhez a konkrét 
jogsértésről való tudomásszerzést megelőzően is. A szellemi tulajdonjogok megsértése esetén 
alkalmazható vámeljárás egy olyan lehetőség a jogosultak részéről, amely a jogsértésről történő 
tudomásulvételt megelőzően is lehetőséget ad a jogosultaknak arra, hogy fellépjenek a 

 
1 Tömény italok hamisításához például az alábbi anyagokat használják fel a hamisítók:  ipari alkoholt, bútorpácot, 

faszén-gyújtó folyadékot, autó ablaküveg tisztító folyadékot. A közelmúltban Nyugat-Európa egyik országában 
egy bűnszövetkezet több milllió liter ablaküvegtisztító folyadékot vett, ezt üvegekbe helyezték, de szerencsére 
már a gyártás alatt elfogták őket a rendőrök 
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potenciális jogsértők ellen. Míg ugyanis a polgári jogi bitorlási pert, a büntetőeljárást, a 
fogyasztóvédelmi és versenyhivatali eljárást csak a jogsértésről való tudomásulvételt követően 
lehet megindítani, addig a vámeljárás körében a vámfigyelést már előre, védekezésként is lehet 
kérni, annak érdekében, hogy a vámhatóságok nagyobb eséllyel figyeljenek fel a jogsértő, hamis 
termékekre.  
A jogosultaknak globálisan kell nézniük, hogy milyen országokban, és milyen szellemi 
tulajdonjoguk alapján nyújtsanak be vámfigyelési kérelmet, ugyanis a fellépés sikere 
nagymértékben az összehangolt és végiggondolt nemzetközi vámpolitikán múlik, és ez egy 
nemzetközi cégnek sokat segíthet a hamisítások elleni hatékonyabb fellépés érdekében. Ezért 
ennek lehetőségét nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a jogosultaknak, és érdemes tudatos 
vámfigyelési-politikát alkalmazniuk az egész Európai Unió területén. 
 
A cikk további része a szellemi tulajdonjogok megsértése esetén az Európai Unió, illetve 
Magyarország területén alkalmazható vámeljárás egyes lényeges szabályait mutatja be.  
 
A hamisítványok származása és szállítása szorosan összefügg a szellemi tulajdonjogok 
megsértése esetén alkalmazható vámeljárás szükségességével. Egy hamisítvány gyártása 
ugyanis történhet az EU-n belül, vagy pedig az EU-n kívüli harmadik országban. Az EU-n belül 
történő gyártás esetében, ha a forgalmazás is az EU-n belül történik, akkor ez nem von magával 
vámjogi következményeket. Amennyiben viszont az EU területén gyártott árut az EU-ból 
exportálják, akkor az már vámkérdés. A 3. országban történő gyártás esetében, ha az EU 
területére hozzák be az árut, akkor az ismét vámkérdés. Amennyiben pedig a 3. országban 
gyártott árut másik 3. országba szállítanak az EU területén keresztül – ezt hívják tranzitárunak – 
akkor a vámhatóságok az adott ország büntetőtörvényei alapján (pl. áru hamis megjelölése 
miatt) lefoglalhatják azokat és büntetőeljárást kezdeményezhetnek. 
 
Az a jogosultak nemzetközi tapasztalata, hogy mindenfajta típusú hamis termék a 
leggyakrabban országok között vándorol, főleg keletről az EU-ba vagy az Amerikai Egyesült 
Államokba. 
2003-ban a hamisítványok mintegy 65-70 %-a Ázsiából jött, és szintén jelentős százalék jött 
Kelet-Európából (Törökország, Románia, Ukrajna)   
A bitorlók sokszor szándékosan megutaztatják a termékeket ( transhipment)2 azért, hogy ezzel 
is csökkentsék azt a kockázatot, amellyel a vámszervek felfigyelnek a hamis termékre.  
 
A vámszervek ugyanis nem tudnak minden hamis terméket fizikailag ellenőrizni, hanem csak a 
termékek 2-5 %-át vizsgálják meg ténylegesen. Annak az eldöntéséhez, hogy melyik 5 %-ot 
nézzék meg, az ún. kockázatelemzés módszere nyújt segítséget a vámhatóságoknak. A 
kockázatelemzés körében az alábbi tényezőket vizsgálják a vámszervek: (i) milyen országból 
jön az áru; (ii) milyen típusú termékről van szó; (iii) a szállítmánnyal kapcsolatos 
dokumentumok milyen információt nyújtanak; (iv) milyen információt ad a jogosult. 
 
Az, hogy milyen országból jön az áru, ténykérdés. Azt is említettem, hogy a hamisítványok ¾-e 
keleti országokból jön. Ezért utaztatják meg sokszor a hamisítók a termékeket, ugyanis így 
elterelik a gyanút annyiban, hogy legalább a származási ország nem kelt gyanút, és így a 

 
2 Például sokszor Kínából az USA-n vagy Japánon át hozzák be az EU területére a hamis árukat 
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vámosok kisebb eséllyel találják meg a hamis termékeket. Az áru típusa körében nyilvánvalóan 
azok a termékek lesznek a gyanúsak, amelyeket a korábban ismertetett statisztika értelmében a 
leggyakrabban hamisítanak.   
A szállítmánnyal kapcsolatos dokumentumok (pl. számla, szállítólevél) vizsgálata körében 
például az alábbi körülményeket szokták nézni:  
Ki a feladó vagy a címzett – például a címzett cégformája olyan-e, amelyik az adott országban 
szokásos; mi a címe a feladónak vagy címzettnek - például létező utcanév-e az adott országban, 
az is gyanús, ha csak postafiókot tűntetnek fel a címzett címeként; mennyi az áru értéke.3  
 
Végül pedig azt is megvizsgálják a vámszervek, hogy milyen információt ad a jogosult a 
várható hamisítványokkal kapcsolatosan. Mivel az információadás vizsgálata a 
kockázatelemzés részét képezi, ezért is bír rendkívüli jelentőséggel a jogosult által nyújtott 
információ. Figyelembe véve, hogy az összes áru 5 %-át tudják csak a vámosok fizikailag 
megvizsgálni, ezért ha a jogosult nem ad speciális információkat, akkor nem feltétlenül kelt 
gyanút az áru az eljáró vámos kollégában.  
 
1. Jogforrások 
 
A szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos vámeljárásnak két fontos európai uniós 
jogforrása van. Az első a Tanács 1383/2003/EK Rendelete (2003. július 22.) az egyes szellemi 
tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat 
ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről (a továbbiakban: alaprendelet). Az 
alaprendelet 2004. július 1-én lépett hatályba4. A másik uniós jogforrás az alaprendelet 
végrehajtási rendelete, amely a Bizottság 1891/2004/EK Rendelete (2004. október 21.) az egyes 
szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen 
jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi 
rendelet végrehajtásáról (a továbbiakban: végrehajtási rendelet). A végrehajtási rendelet 
tartalmazza az alaprendelet részletes végrehajtási szabályait.  
 
Hazánk az alaprendelet, illetve a végrehajtási rendelet alapján, azok végrehajtása érdekében 
hozta meg a 371/2004 (XII. 26.) Korm. rendeletet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk 
elleni vámhatósági intézkedésekről (a továbbiakban: Kormányrendelet). A Kormányrendelet 
2005. január 1-én lépett hatályba. A hatálybalépést megelőzően Magyarországon a 128/1997 
(VII. 24.) Korm. rendelet volt hatályban 1997. VII. 24-től 2004. IV. 30-ig.5  
A Kormányrendelet azért született, hogy az egyébként a tagállamokban közvetlenül hatályos 
alaprendelettel kapcsolatosan legyen egy hazai jogszabály is, amely az alaprendelet 
legfontosabb rendelkezéseit tartalmazza, illetve egyes részletszabályokat tartalmaz.   

 
2. Szellemi tulajdonjogot sértő áruk 
 

 
3  Gyanús lehet, ha több tízezer darab tételből álló küldemény értékét csak néhány száz Euro-ban határozzák meg. 
4 2004. július 1-től az EU területén korábban hatályos 3295/94 EK rendelet hatályát vesztette 
5 2004. V.1. és a Kormányrendelet hatályba lépése, azaz 2005. I.1. között átmenetileg a 98/2004 (IV. 27.) Korm. 

rendelet volt hatályban. 
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Az alaprendelet 2. cikk (1) bekezdése szabályozza, hogy milyen áruk tartoznak az alaprendelet 
hatálya alá. Ennek értelmében az alábbi áruk sértenek szellemi tulajdonjogot: 

a) hamisított áruk, azaz olyan áruk, amelyek más javára oltalom alatt álló nemzeti vagy 
közösségi védjeggyel azonos vagy azokhoz az összetéveszthetőségig hasonló védjeggyel 
vagy megjelöléssel vannak ellátva 

b) kalóz áruk, azaz olyan másolt vagy másolatokat magukban foglaló áruk, amelyeket az 
alábbi jogok jogosultjának engedélye nélkül állítottak elő: 

• szerzői jog 
• szomszédos jogok 
• formatervezési mintaoltalom 

c) áruk, amelyek 

• szabadalmat 
• kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítványt 
• nemzeti növényfajta oltalmat 
• eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést 
sértenek 

d) öntőforma vagy minta, amelyet a hamisított, illetve kalóz áruk gyártásához terveztek 
vagy ilyen célból alakítottak át. 

 
3. A közösségi alaprendelet hatálya  
 
Az alaprendelet 1. cikke nevesíti azokat a vámjogi helyzeteket, amelyekben a vámhatóságok 
eljárhatnak. Így az alábbi esetekben járhat el az illetékes vámhatóság, amennyiben árukkal 
kapcsolatosan valamely szellemi tulajdonjog megsértésének gyanúja áll fenn: 

a) Ha az árukat bejelentik szabad forgalomba bocsátás, kivitel vagy újrakivitel céljából6.  
A szabad forgalomba bocsátással a nem közösségi áru elnyeri a közösségi áru vámjogi 
helyzetét. Ez maga után vonja a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazását, az áru 
behozatalával kapcsolatban megállapított egyéb vámalakiságok elvégzését és a 
jogszabály alapján fizetendő vámok megállapítását. A kiviteli eljárás lehetővé teszi, hogy 
közösségi áru elhagyja a Közösség vámterületét. A kivitel magában foglalja a kiléptetési 
alakiságok, beleértve a kereskedelempolitikai intézkedések, és adott esetben a kiviteli 
vámok alkalmazását is.7

b) Ha azokat bizonyos ellenőrzések során találják meg, például amelyeket belépő, kilépő, 
újrakivitel alatt álló, vámszabadterületre beléptetetett vagy ott betárolt árukon végeznek.   

 
Az alaprendelet nem alkalmazható eredeti áruknál, amelyeket a jogosult hozzájárulásával 
gyártottak, de annak hozzájárulása nélkül kerültek a fent említett helyzetekbe (parallel import), 
túlgyártott eredeti áruk és tranzitáruk esetén. Hamisítvány tranzitárukkal kapcsolatosan 
megjegyzendő, hogy ha a vámhatóság ellenőrzés során észleli az ilyen árukat, akkor 
büntetőeljárást kezdeményezhet, ebben az esetben viszont nem az alaprendelet alapján járnak 
el, hanem az adott tagállam büntetőjoga és büntetőeljárása alapján.  

 
6 Amíg Magyarország nem volt EU tag, addig a korábbi terminológia szerint a „szabad forgalomba bocsátás” 

megfelelője a „behozatal” volt. A szabad forgalomba bocsátás tehát köznyelvre fordítva lényegében a korábbi 
importnak felel meg.    

7 2913/92 EGK rendelet (Közösségi Vámkódex)  79. és 161. cikkei 
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4. Az eljáró vámhatóságok 
 

Két különböző szinten elhelyezkedő vámhatóság rendelkezik hatáskörrel a szellemi 
tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos eljárások során.  
Az egyik eljáró szerv a Vám- és Pénzügyőrség Közép-Magyarországi Regionális 
Parancsnoksága (a továbbiakban: Regionális Parancsnokság), a másik pedig a kérelmet 
végrehajtó vámhivatal, amely a helyi,  konkrét ügyben eljáró vámhivatalt jelenti.  
 
A Regionális Parancsnoksághoz, ezen belül is a Szellemi Tulajdon-védelmi Osztályhoz kell a 
vámhatósági intézkedés iránti kérelmet benyújtani. A Regionális Parancsnokság dönt a 
vámhatósági intézkedési iránti kérelmek engedélyezéséről és vezeti az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartást.8  

 
Az egyes tagállamokban illetékes vámszerveket a 1891/2004 végrehajtási rendelet I/c. 
melléklete határozza meg Közösségi szinten, míg belső jogszabályi szinten hazánkban a 
Kormányrendelet 2 §-a nevesíti a Regionális Parancsnokságot. Érdekes viszont, hogy a 
végrehajtási rendelet hivatkozott mellékletében Magyarország vonatkozásában nem a 
Regionális Parancsnokság szerepel, hanem a 17. sz. vámhivatal van feltűntetve, így a két 
jogszabály e tekintetben nincsen összhangban egymással. 9  
 
A kérelmet végrehajtó vámhivatal, azaz a helyi vámhatóság a konkrét vámügyben eljáró 
vámhatóságokat jelenti. Ezek tehát azok a vámhivatalok, amelyeknél az áru vámkezelését kérik, 
illetve amelyek különböző ellenőrzések során szellemi tulajdonjogot vélhetően sértő árukat 
találnak. 

 
A két hatóság közötti eljárások szorosan összefüggenek, ugyanis kizárólag akkor veheti 
közvetlen vámfelügyelet alá a helyi vámhivatal a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő 
árukat, ha a jogosult rendelkezik megadott – de legalább beadott - vámfigyelési kérelemmel.  

 
A helyi vámhivatalok onnan szereznek tudomást egy, a Regionális Parancsnokság által 
engedélyezett vámhatósági intézkedés iránti kérelemről, hogy a Regionális Parancsnokság a 
vámfigyelést elrendelő határozatát továbbítja valamennyi helyi vámhatóságnak. A  Regionális 
Parancsnokság a továbbításon túlmenően  a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos fontos 
információkat belső elektronikus rendszerébe rögzíti, amely elektronikus rendszerhez minden 
helyi vámszervnél hozzáférnek. Így rögzítésre kerül a szellemi tulajdonjog neve, típusa (pl. 
védjegy neve, lajstromszáma, ábra esetén maga az ábra), a vélhetően jogsértő termékek illetve 
az eredeti termékek leírása, elemzése, azaz hogy az eljáró vámosok honnan ismerhetik fel az 
eredeti illetve a hamisítvány árukat, és minden egyéb a jogosult rendelkezésre álló és a 

 
8 A vámhatósági intézkedés iránti kérelmekkel kapcsolatosan lsd. részletesen 5. b) és 8. pont. 
9  Ezért a Regionális Parancsnoksághoz a külföldről érkező iratokon a legtöbb esetben a 17. sz. vámhivatal címzés 

szerepel a Regionális Parancsnokság helyett. A végrehajtási rendeletben megadott cím és telefonszám 
szerencsére megegyezik a Regionális Parancsnokság elérhetőségével, ezért az iratok odatalálnak. Az Európai 
Unió hivatalos lapjában a 17. sz. vámhivatalt ugyan helyesbítették a Regionális Parancsnokságra, de az 
egységes szerkezetű végrehajtási rendelet ezt nem vezette át. 
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Regionális Parancsnokságnak nyújtott információ (pl. várható szállítók neve, várható behozatal 
helye, behozatal várható időpontja).10

 
Ezért nagyon fontos, hogy a jogosultak, illetve képviselőik a Regionális Parancsnoksághoz 
történő vámhatósági intézkedés iránti kérelmük benyújtásakor a lehető legtöbb fontos 
információt megadjanak a várható jogsértéssel kapcsolatosan, hiszen ezzel növelik annak az 
esélyét, hogy a ténylegesen eljáró vámosok valóban felismerjék a hamisítványokat. A 
vámszervek által végzett kockázatelemzés módszere miatt ugyanis a helyi vámhivatal 
rendelkezésére bocsátott információ lehet sokszor a hamisítványok sikeres megállításának 
alapja.  

 
5. A vámhatósági eljárás megindulásának módjai; a vámhatósági intézkedés iránti kérelem  
legfontosabb jellemzői 
 
a) A vámhatósági eljárás megindulásának módjai 
 
A vámeljárás megindulásával szorosan összefügg az a tény, hogy a szellemi tulajdonjogok 
megsértésével kapcsolatos egész vámeljárás célja, hogy az eljáró vámhatóságok a feltehetően 
jogsértő árukat ne engedjék be az EU területére, azaz állítsák meg azokat. A „megállítás”-ra az 
alaprendelet terminológiájában 2 fogalom szerepel: az „áruk lefoglalása” vagy „kiadásuk 
felfüggesztése” (alaprendelet 4 és 9 cikk).  

 
A Kormányrendelet 4 § (2) bekezdése szerint a vámhatóság a forgalomba bocsátás 
felfüggesztése vagy a lefoglalás időtartamára az árukat közvetlen vámfelügyelet alá veszi. A 
közvetlen vámfelügyelet alá vétel jelenti tehát azokat a cselekményeket, amelyekkel a helyi 
vámhatóság megakadályozza, hogy a feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő árukat szabad 
forgalomba bocsássák (tehát hogy ne hozhassák be az EU, és így Magyarország területére). 
 
A szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos vámhatósági eljárás vagy kérelem alapján indul vagy 
pedig hivatalból.  
 
Kérelem alapján (alaprendelet 9. cikk és Kormányrendelet 4-6 §) a helyi vámhatóságok akkor 
veszik közvetlen vámfelügyelet alá az árukat, ha az alábbi 3 előfeltétel teljesül: (1) az 
alaprendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott helyzet fennáll; (2) gyanú is fennáll, hogy 
az áruk feltehetően szellemi tulajdonjogot sértenek; és (3) az alaprendelet 5. cikke szerint 
beadott vámhatósági intézkedés iránti kérelemmel már rendelkezik a jogosult. 
 
Beadott vámfigyelési kérelem hiányában (ha tehát a jogosult nem adott be vámhatósági 
intézkedés iránti kérelmet), a helyi vámhatóság hivatalból (alaprendelet 4. cikk és 
Kormányrendelet 7 §), korlátozott időtartamra, 3 munkanapra közvetlen vámfelügyelet alá 
veszi az árut, annak érdekében, hogy a jogosultnak lehetősége legyen ez alatt a 3 munkanap 
alatt a vámhatósági intézkedés iránti kérelmet benyújtania a Regionális Parancsnoksághoz.  
 

 
10    Ugyanerről lsd. 8 a) pont  
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Ha a jogosult beadja 3 munkanapon belül a vámfigyelési kérelmet a Regionális 
Parancsnoksághoz, és ezt ugyanezen határidőn belül igazolja a helyi vámhatóságnak, akkor a 
helyi vámhatóság az alaprendelet 9. cikke alapján közvetlen vámfelügyelet alá veszi az árut. 
Amennyiben a jogosult 3 munkanapon belül nem adja be a vámfigyelési kérelmet, akkor a 
vámhatóság a 3 munkanap elteltével a közvetlen vámfelügyeletet megszünteti és az árut 
vámkezeli. 
 
Ha a jogosult a hivatalból induló eljárás során, 3 munkanapon belül beadta a vámfigyelési 
kérelmét, akkor már egységesen folytatódik az eljárás11. 
 
b) A vámhatósági intézkedés iránti kérelem (vámfigyelési kérelem) legfontosabb jellemzői 
 
A Regionális Parancsnokság által megadott vámhatósági intézkedés iránti kérelem legfontosabb 
jellemzőit az alábbiakban lehet összefoglalni12: 
 
A vámhatósági intézkedés iránti kérelmet ún. vámfigyelési kérelemnek is szokták nevezni, ez 
tulajdonképpen a régi 128/1997 Korm. rendelet terminológiáját használva a korábbi általános 
kérelemnek felel meg. A vámhatósági intézkedés iránti kérelmet engedélyező határozat 
legfeljebb 1 évre szólhat. A kérelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az alaprendelet 5. 
cikke tartalmazza.  
 
A vámhatósági intézkedés iránti kérelem azt jelenti, hogy a jogosult maximum 1 évre kérheti a 
vámhatóságot, hogy amennyiben a vámhatóság a szokásosan végzett ellenőrzések során a 
jogosult kérelmében megnevezett szellemi tulajdonjog megsértésének gyanúját észleli, akkor 
értesítse őt a konkrét jogsértésről, annak érdekében, hogy a jogosult 10 munkanapon belül 
bírósági eljárást kezdeményezhessen, illetve hogy az egyszerűsített eljárásra sor kerülhessen. A 
vámhatóság a jogosult értesítésével egyidejűleg az árukat közvetlen vámfelügyelet alá veszi. 
 
6. A vámeljárás menete 

    
Szeretném most bemutatni, hogy mi történik, ha egy ellenőrzés során a helyi vámhatóság 
észleli, hogy az áruk feltehetően szellemi tulajdonjogot sértenek, és van már megadott illetve 
beadott vámfigyelési kérelem az előző pontban leírtak alapján.   
 
Ekkor megtörténik a 9. cikk (1) bekezdése és a Kormányrendelet 4 § (2) bekezdése szerinti 
közvetlen vámfelügyelet alá vétel.  Erről a helyi vámhatóság határozatot hoz, ezt megküldi a 
vámkezelést kérőnek (bejelentőnek), és egyúttal értesíti erről a jogosultat a határozat egy 
másolatának megküldésével.   
 
A  helyi vámhatóság az értesítéssel együtt figyelmezteti a jogosultat, illetve az áru bejelentőjét 
az alaprendelet 11. cikke szerinti egyszerűsített eljárás lehetőségére, és a jogosultat arra, hogy ha 
10 munkanapon belül nem indítja meg az alaprendelet 10. cikke szerinti bírósági eljárást, és ezt 

 
11 Lsd. 6. pontban részletesen az eljárás menetét 
12 A kérelemmel kapcsolatos részletes szabályokat a 8. pont tartalmazza 
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nem igazolja részére ugyanezen határidőn belül, akkor az alaprendelet 13. cikk (1) bekezdése 
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, azaz kiadja az árukat (Korm.r. 4 §) 
 
Ezután – de még a 10 munkanapos határidőn belül - az alábbi kommunikáció történik a jogosult 
és vámhivatal között: a helyi vámhivatal a jogosult kérésére tájékoztatja őt az áruk tényleges 
vagy becsült mennyiségéről, az áruk bejelentőjének vagy birtokosának nevéről, az áruk 
származásáról és eredetéről / alaprendelet 9. cikk (2)-(3) bekezdés/. A jogosult ezen túlmenően 
megvizsgálhatja a jogsértő árut, ennek során mintát kérhet. Ez azért fontos, mert a később 
indítandó bitorlási perben bizonyítékként be tudja a kapott mintát csatolni, ami előfeltétele a 
jogsértés bizonyításának illetve valószínűsítésének. 

 
A vámhivatal fenti figyelmeztetésétől számítva tehát egy 10 munkanapos határidő kezdődik a 
jogosult számára. Ezen időtartamon belül 2 lehetősége van a jogosultnak: vagy egyszerűsített 
eljárás lefolytatásának van helye, vagy pedig polgári peres eljárást kell kezdeményeznie 
ideiglenes intézkedés benyújtásával együtt. 
A 10 munkanapos határidő a jogosult kérelmére további 10 munkanappal meghosszabbítható. 
Csak egyszer lehet hosszabbítást kérni, nincs helye kettős hosszabbításnak.13 Összesen tehát 20 
munkanap áll a jogosult rendelkezésére a két eljárás közül valamelyik lefolytatására, illetve 
kezdeményezésére.  
 
a) Egyszerűsített eljárás 
 
Az egyszerűsített eljárás lényege, hogy a vámhatóság a jogsértő árukat megsemmisíti anélkül, 
hogy le kellene folytatni a polgári peres eljárást a bitorlással kapcsolatosan. Ez egy rendkívüli 
gyors és költséghatékony eljárás, ugyanis nem kell végigvinni egy hosszadalmas pert, annak 
minden perköltségével együtt, ezen kívül nem merül fel a több évig történő raktározás költsége 
és problémája sem. 
 
A közvetlen vámfelügyelet alá vételről szóló értesítés kézhezvételéről számítva 10 + 10 (20) 
munkanapja van a jogosultnak arra, hogy egyszerűsített eljárást kezdeményezzen /alaprendelet 
11. cikk/.  
Amennyiben a jogosult az egyszerűsített eljárás lehetőségével szeretne élni, úgy a jogosultnak 
10 munkanapon belül tájékoztatnia kell a vámhatóságot, hogy az áru sérti a szellemi 
tulajdonjogát (elég csak állítani, bizonyítani nem kell), és ugyanezen határidőn belül át kell 
adnia az áru bejelentőjének írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy az árukat megsemmisíthetik. A 
hozzájárulással kapcsolatosan van egy törvényi vélelem: a hozzájárulást megadottnak kell 
tekinteni, ha az áru bejelentője a megadott időtartam (10+10 munkanap) alatt nem tiltakozott 
kifejezetten a megsemmisítés ellen  

 
Amennyiben a jogosult a fenti 2 feltételnek eleget tud tenni (tehát nyilatkozott, hogy az áruk 
jogsértők, és átadta a bejelentő hozzájárulását vagy a bejelentő nem tiltakozott, és a 10+10 
munkanapos határidőn belül erről tájékoztatja a helyi vámhatóságot), akkor sor kerülhet a 
megsemmisítésre az egyszerűsített eljárás keretében. 

 
13 végrehajtási rendelet 7. cikk 2 bekezdés: ha egy 10 munkanapos hosszabbításra kerül sor az alaprendelet 11 cikke 

alapján, a 13. cikk alapján hosszabbítás nem adható meg 
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Álláspontom szerint többféle módon lehet az alaprendelet 11 cikkének szövegezését érteni, 
ugyanis az a fordulat szerepel a szövegben, hogy „a vámhatóságok a jogosult hozzájárulásával 
semmisíthetik meg az árukat”. Ez a szövegezés magában foglalja azt az esetet is, hogy a behozó 
kezdeményezi az egyszerűsített eljárást, és a jogosult járul ahhoz hozzá. 
 
Háromféle lehetőség van tehát az egyszerűsített eljárás kezdeményezésére: (1) a jogosult 
kérelmezi az egyszerűsített eljárást és be tudja csatolni a behozó kifejezett hozzájárulását; (2) a 
jogosult kérelmezi az egyszerűsített eljárást és nem tud ugyan csatolni hozzájárulást, de a 
bejelentő nem tiltakozik, tehát a hozzájárulást vélelmezni kell; (3) sikerül rábírni a behozót, 
hogy ő kezdeményezze az egyszerűsített eljárást, és a jogosult ahhoz hozzájárul (itt tehát 
megfordul a két fél szerepe). 
 
Ez utóbbira is volt már Magyarországon példa: egyik ügyünkben hamisított vízszivattyúk 
megsemmisítése ez utóbbi módon történt. Az áruk szétdarabolással történő megsemmisítésére a  
vámhatóság által történő közvetlen vámfelügyelet alá vételtől számított mintegy 4-5 hét alatt 
került sor, bírósági eljárás lefolytatása nélkül. A jogosultnak sikerült meggyőznie arról a 
behozót, hogy igenis érdekében áll a megsemmisítés, ezért a behozó maga kérte a vámhatóságot 
az áruk megsemmisítésére. A jogosult hozzájárult a megsemmisítéshez azzal a feltétellel, hogy 
nemcsak a megsemmisítés költségeit viselje a behozó, hanem a felmerült raktározási díjat is, 
amelyet egyébként a jogosult lett volna köteles fizetni. Ezen kívül adatszolgáltatást is vállalt a 
behozó, oly módon, hogy a számlamásolatot átadta a jogosultnak, amelyből kiderült, hogy kitől 
vásárolta a termékeket. Ez az ügy azért is volt nóvum, mert a vámfigyelési kérelmet 
formatervezési mintaoltalom alapján rendelték el, hazánkban első esetben.  
 
b) polgári peres eljárás 

 
A közvetlen vámfelügyelet alá vételről szóló értesítés kézhezvételéről számítva egy másik 
10+10 munkanapos határidő is megkezdődik a jogosult számára: az, hogy bírósági eljárást 
indítson annak megállapítására, hogy a nemzeti jog szerint megvalósult-e szellemi tulajdonjog 
megsértése. Ez azt jelenti, hogy a jogosultnak bitorlási keresetet és ideiglenes intézkedés iránti 
kérelmet kell benyújtania /alaprendelet 13. cikk (1) bekezdés/, és ugyanezen idő belül igazolnia 
kell a kereset benyújtását a helyi vámhatóság részére. 
 
Ha beadta a keresetet, és ezt igazolta a helyi vámhatóságnak – mindkettőt az előírt határidőn 
belül -, akkor a vámhatóság továbbra is közvetlen vámfelügyelet alatt tartja az árukat, egészen a 
bírósági peres eljárás jogerős befejezéséig.  
 
A peres eljárás lefolytatása nyilvánvalóan sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint az 
egyszerűsített eljárás, hiszen a bitorlási kereset és ideiglenes intézkedés iránti kérelem 
benyújtásától számítva a jogerős ítélet meghozataláig a legtöbb esetben mintegy 1,5-2,5 év telik 
el. Ideiglenes intézkedést általában leghamarabb mintegy 6 hét alatt rendelnek el. Az ideiglenes 
intézkedés elrendelésének abból a szempontból van nagy jelentősége, hogy a vámeljárás során 
felmerült raktározási díjat a jogosult fizeti addig az időpontig, amíg a bíróság az ideiglenes 
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intézkedéssel lefoglalja az árukat. A jogosult oldalán az ideiglenes intézkedés megtörténtéig 
történő raktárdíj fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a jogosult pernyertes.14

 
Az egyszerűsített eljárás tehát sokkal előnyösebb a jogosultnak, ha erre lehetősége van (azaz ha 
nem tiltakozik a behozó a megsemmisítés ellen), hiszen a megsemmisítés a több évig tartó 
pernél sokkal rövidebb időn belül, akár 3-4 héten belül is megtörténhet, lényegesen csökkentve 
ezzel a jogosult költségeit (pl. perköltség, ügyvédi költség, raktározási díj). 
 
Amennyiben a behozó az egyszerűsített eljárás ellen tiltakozik, akkor nyilvánvalóan marad a 
polgári peres eljárás. Természetesen lehetősége van a jogosultnak – a jelen cikk tárgyát képező 
alaprendeletben felsorolt jogi lehetőségeken túlmenően, akár a polgári peres eljárással 
párhuzamosan is - büntetőeljárást kezdeményezni, hiszen hamis és kalóz áruk ellen  a 
vámszerveknek lehetőségük van eljárni büntetőjogi alapon a büntetőeljárási törvény alapján. 
 
Mivel sokszor nem derül ki, hogy be tudja-e szerezni a behozó hozzájárulását – akár 
vélelmezett hozzájárulást - a jogosult, ezért a 20 munkanap alatt sokszor párhuzamosan kell a 
jogosultnak a több lehetséges eljárást előkészíteni, és minden körülményt gondosan mérlegelni, 
hogy ha kiderül végül, hogy a behozó tiltakozik, akkor is be lehessen adni határidőben a 
keresetet, vagy meginduljon a büntetőeljárás.  
 
A 20 munkanap végéig tehát az alábbi események történhetnek: 1. megtörténik az áruk 
megsemmisítése az egyszerűsített eljárás keretében; vagy 2. megindul a bírósági eljárás és 
annak végéig marad a közvetlen vámfelügyelet alá vétel; vagy 3. az előzőek hiányában a 
közvetlen vámfelügyelet megszűntetésre kerül és az árut vámkezelik. 
 
Amennyiben ugyanis nem ad be a jogosult keresetet, vagy ha nem valósul meg az 
egyszerűsített eljárás mindegyik feltétele15, akkor a közvetlen vámfelügyeletet megszűntetik, és 
- a behozó erre történő figyelmeztetése után - a behozó kérelmére elvégzik a vámkezelést.16  
 
7. Költségek 
 
Miután láttuk, hogy hogyan folyik le a vámeljárás menete, nézzük, hogy milyen költségek 
merülhetnek fel, és ki viseli azokat. 
 
A vámhatósági intézkedés iránti kérelem benyújtása, valamint az ügyintézés díjmentes (alaprendelet 
5. cikk). Azonban ún. kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell becsatolni a jogosultnak a 
kérelemhez (alaprendelet 6. cikk), amelyben „a jogosult felelősséget vállal az 1. cikk (1) 
bekezdésében említett helyzetben érintett személyek felé arra az esetre, ha a 9. cikk (1) 
bekezdése szerint kezdeményezett eljárás a jogosult cselekménye vagy mulasztása miatt 
megszakad, vagy a kérdéses árukról később megállapítást nyer, hogy nem sértenek szellemi 
tulajdonjogot.  

 
14 lsd. 7 a) pont  
15 Tehát a jogosult nem tájékoztatta a vámhatóságot arról, hogy az áruk jogsértők-e, vagy pedig a bejelentő 

tiltakozott a megsemmisítés ellen 
16 A vámot természetesen meg kell fizetnie a behozónak. 
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E nyilatkozatban a jogosult vállalja ezen felül minden költség viselését, amely az áruknak a 9. 
cikk és adott esetben a 11. cikk szerinti vámfelügyelet alatt tartása során ezen rendelet alapján 
merül fel.” 
 
Ami viszont jelentős költségeket tehet ki, azok a konkrét vámfelügyelet alá vétel során felmerült 
tényleges költségek. Ez lehet egyrészről raktározási díj, továbbá a megsemmisítés költsége. A 
raktározási díj mértéke 100 kg-onként és naponként 1000 forint (15/2004 PM rendelet 58 § (1) d) 
pont). 
 
A költségek alakulása eltérő, attól függően, ha a) ha bírósági eljárást indít a jogosult; b) ha 
egyszerűsített eljárás keretében az árukat megsemmisítik, vagy c) ha nem indít semmilyen 
eljárást a jogosult. 
 
a)Ha bírósági eljárást indít a jogosult 
 
Amennyiben bírósági eljárás indul, úgy a közvetlen vámfelügyelet alá vételtől a bíróság 
ideiglenes intézkedést elrendelő végzésének kelte időpontjáig a raktározási díjat mindenképpen 
a jogosult viseli (Korm. r. 6. §).  
Az ideiglenes intézkedés elrendelésétől - amelyben a bíróság lefoglalja az árukat - az eljárás 
jogerős befejezéséig a 15/2004 PM rendelet 58. § (4) bekezdése alapján mentesek a raktárdíj-
fizetési kötelezettség alól a kizárólag a vámhatóság által üzemeltetett raktárban raktározott 
lefoglalt áruk. 

 
A raktározási díj viselése mégsem egyértelmű, mert a 371/2004 Korm.r. 6. §-a és az alaprendelet 
6. cikke alapján a jogosult viseli az egész raktározási díjat, ugyanakkor a fenti PM rendelet 
értelmében a lefoglalt áruk mentesek a raktárdíj-fizetési kötelezettség alól, függetlenül a 
pernyertességtől. 
 
Az ideiglenes intézkedéssel lefoglalt árukkal kapcsolatosan az ideiglenes intézkedés 
meghozatalától kezdődően felmerülő raktározási díjról joggyakorlat még nincs, mivel 
tudomásom szerint az alaprendelet és a Korm. rendelet hatályba lépése óta még nincsenek 
jogerősen lezárt bírósági ügyek.  
 
A megsemmisítés költségét – értelemszerűen ez csak pernyertesség esetén áll fenn – a jogosult 
fizeti (Korm. r. 6.§)  
 
b) Ha az árukat egyszerűsített eljárás keretében megsemmisítik 
 
Ebben az esetben a közvetlen vámfelügyelet alá vételtől az áru megsemmisítésének időpontjáig 
a raktározási díjat a jogosult fizeti (Korm.r. 6. §). A megsemmisítés költségét elsődlegesen a 
behozó, amennyiben pedig ő 15 napon belül nem fizeti meg, akkor a jogosult viseli (Korm. r. 8. 
§ (3) bek.). 
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c) Ha nem indít semmilyen eljárást a jogosult 
 
A 10 (+10) munkanap alatt, és a behozónak arról való értesítésétől számított 2 munkanapig, 
hogy kérheti az áru vámkezelését, a raktározási díjat a jogosult fizeti (Korm.r. 5. §). A 
raktározási díjat ezt követően a behozó viseli (Korm.r. 5. §). 
 
8. A vámhatósági intézkedés iránti kérelmek típusai 
 
A korábban már említett vámfigyelési kérelemnek két fajtája van: a nemzeti kérelem és a közösségi 
kérelem. 
 
a) Nemzeti kérelem 
 
A nemzeti kérelmet a jogosult egy adott tagállamban adja be, az adott tagállam illetékes 
vámhatóságához. Az illetékes szerveket a végrehajtási rendelet 1/c. melléklete tartalmazza. Ez a 
szerv Magyarországon a Vám- és Pénzügyőrség Regionális Parancsnoksága (a 
Kormányrendelet 2 § is nevesíti a Regionális Parancsnokságot). 
A nemzeti vámkérelem hatálya az adott tagállam területe. A kérelem alapja az adott tagállam 
területén érvényes szellemi alkotás; védjegyeknél például lehet nemzeti védjegy, az adott 
országban oltalmat élvező nemzetközi védjegy, valamint közösségi védjegy.17  

 
Az alaprendelet 5. cikke részletesen felsorolja a kérelem kötelező tartalmi kellékeit, a 
végrehajtási rendelet 1. sz. melléklete pedig tartalmazza a kitöltendő és benyújtandó nemzeti 
formanyomtatvány mintáját, és annak részletes kitöltési útmutatóját.  

 
A bejelentési formanyomtatványt (űrlapot) a jogosultnak ki kell töltenie, és be kell nyújtania a 
Regionális Parancsnoksághoz, 2 példányban (végrehajtási rendelet 3. cikk /3/ bekezdés).18  
 
A Kormányrendelet 3 §-a értelmében a Regionális Parancsnokság a kérelmet elutasítja, ha (i) a 
kérelmet nem az előírt formanyomtatványon nyújtják be, (ii) a kérelmező nem igazolja, hogy ő a 
kérelemben megjelölt árukon fennálló szellemi tulajdonjog jogosultja, (iii) a képviselő a 
képviseleti jogát nem igazolja, (iv) az áruk leírása nem teszi lehetővé az áruk azonosítását a 
vámhatósági intézkedéseket végző vámhatóság számára, és (v) a kérelemhez nem csatolták az 
alaprendelet 6. cikke szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot.  
Hiányosan benyújtott kérelem esetén a Regionális Parancsnokság a kérelmezőt határidő 
kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.  
 
Az alaprendelet 5. cikke és a kormányrendelt 3 §-a értelmében tehát az alábbi dokumentumokat 
kell mellékelnie a jogosultnak: (i) szellemi tulajdonjog fennállását igazoló okiratot; (ii) 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot; és (iii) ügyvédi meghatalmazást. 
 

 
17 Bár közösségi védjegyeknél inkább közösségi kérelmet érdemes beadni az egész EU területére, természetesen 

lehetőség van közösségi védjegy alapján csak nemzeti kérelmet beadni. 
18 Az űrlapot akár magyarul, akár angolul is ki lehet tölteni. 
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A fenti dokumentumok benyújtása mellé meg kell adni és csatolni kell minden olyan információt, 
amelyek a vámhatóság számára lehetővé teszik, hogy a hamis árukat könnyen felismerjék, így 
különösen az eredeti, és/vagy a hamis áruk pontos és részletes technikai leírását; pontos 
adatokat a hamisítással kapcsolatban, ha erről a jogosultnak tudomása van; az eredeti és hamis 
termékek közötti technikai eltéréseket; a szállítmány azonosítására szolgáló adatokat; a 
 szállítás tervezett dátumát; az országok megnevezését, ahonnan a várható behozatal történik 
majd; az importőr, exportőr vagy az áruk birtokosának azonosítására szolgáló adatokat; a 
gyártási országokat, a kereskedők által használt útvonalat. 
 
A fenti összes információt értelemszerűen nem kell mind megadnia a jogosultnak, ha azok nem 
állnak a rendelkezésére, hanem abból annyit kell leírnia, amennyit tud. A megadott információt 
sem kell mind igazolnia, a legtöbbet elég csak megadnia; fontos viszont beadni olyan 
dokumentumokat, amelyek az eredeti és hamis termékek közötti megkülönböztetést lehetővé 
teszik a vámosok számára. 
 
A szellemi tulajdonjog típusát a kérelemben (a nyomtatvány 5. rovatában) meg kell nevezni, 
tehát hogy például védjegy, formatervezési minta, szerzői jog vagy szabadalom alapján nyújtja 
be a jogosult kérelmet.  
A kérelmet jogosultakként kell beadni, tehát ha egy cégcsoporton belül több védjegyjogosult 
van, akkor azoknak külön-külön nyomtatványt kell benyújtaniuk. 
 Egy jogosult egy kérelemben azonban több szellemi tulajdonjogot is megjelölhet. Ez a több 
szellemi tulajdonjog lehet több védjegy, de lehet akár több típusú szellemi tulajdonjogot is 
kombinálva megjelölni, például védjegyet és szabadalmat vegyesen.19  
 
A szellemi tulajdonjog fennállását igazolni kell. Az igazolással kapcsolatosan a végrehajtási rendelet 
2. cikk (1) a) pontja szerint elvileg alkalmas lehet az igazolásra a nemzeti vagy nemzetközi 
hivatalok adatbázisában lévő bejegyzés másolata. A Regionális Parancsnokság azonban nem 
fogad el védjegyek esetén hazai vagy nemzetközi védjegy adatbázisból kinyomtatott igazolást, 
hanem védjegyek esetén az alábbi eredeti igazolásokat kéri: magyar védjegynél a Magyar 
Szabadalmi Hivataltól hiteles védjegylajstrom-kivonatot kell kérni, ezt a Hivatal azonnal 
kiállítja. Nemzetközi védjegyeknél a WIPO Nemzetközi Irodájától kell kérni hiteles lajstrom-
kivonatot, amely mintegy 3-4 hét alatt érkezik meg. Mivel ez az időtartam hosszabb, mint a 
Regionális Parancsnokság elintézési határideje, a gyakorlatban lehetséges áthidaló a megoldás, 
hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal a jogosult kérelmére kiad egy ún. „tájékoztatást” arról, hogy 
az adott nemzetközi védjegy Magyarországon védjegyoltalom alatt áll. Ezt a tájékoztatást a 
Regionális Parancsnokság általában elfogadja, de feltétlenül érdemes a Nemzetközi Irodától 
később beérkezett hiteles lajstrom-kivonatot pótlólag benyújtani. Közösségi védjegyeknél az 
OHIM-tól kell eredeti lajstromkivonatot kérni.20

 
 

19 Magyarországon is rendeltek már el vámfigyelési kérelmet érvényes szabadalom alapján (védjeggyel 
kombinálva). A kérelem megadását követően a kérelem alapjául szolgáló szabadalom jogerősen 
megsemmisítésre került, ezt a jogosult bejelentette a Parancsnokságnak. Így a vámfigyelési kérelem a 
szabadalom vonatkozásában megszűnt,  védjegyjogi alapon azonban változatlanul fennáll. 

20 Ennek szükségessége a gyakorlatban azért nem nagyon merül fel, mert közösségi védjegyeknél általában a 
külföldi jogosultak az egész közösség területére kérik a közösségi vámfigyelést, és a külföldi jogosult szerzi be 
és nyújtja be a lajstrom-kivonatot a közösségi vámkérelemmel együtt 
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Az intézkedés iránti kérelem elfogadásáról a Regionális Parancsnokság határozattal dönt 30 
napon belül, és a határozatot megküldi a jogosultnak. A határozat tartalmazza az intézkedés 
időtartamát – amely legfeljebb 1 év lehet -, továbbá tartalmazza a jogosult nevét és a szellemi 
tulajdonjogjog megnevezését (védjegyeknél például a védjegy nevét és lajstromszámát). A 
határozat meghozatalával egyidejűleg a Parancsnokság a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos 
fontos információkat belső információs rendszerén rögzíti (lsd. 4. pont vége), és megküldi a 
helyi vámszerveknek. 
Így szereznek a helyi vámhatóságok tudomást az adott szellemi alkotáson fennálló vámfigyelési 
kérelem létéről, azaz annak szükségességéről, hogy az adott szellemi alkotással ellátott áruk 
Magyarországra történő behozatalát figyeljék, és vélhető jogsértés esetén foglalják le azokat a 
jogosult egyidejű értesítése mellett. Ezen tájékoztatás keretében szereznek tudomást a helyi 
vámhatóságok a jogosult által megadott információról is.  
 
Mivel a Regionális Parancsnokság a helyi vámszerveket belső információs rendszerén keresztül 
tájékoztatja, ezért a jogi képviselőknek érdemes a kérelemhez csatolt minden információt 
elektronikus formában is eljuttatni a Regionális Parancsnokság részére. Így megkönnyítik 
egyrészről a Parancsnokság munkáját, másrészről pedig a lehető legtöbbet tesznek meg azért, 
hogy a helyi vámos kollégák minden információval rendelkezzenek a várható 
hamisítványokkal kapcsolatosan. 
 
A következő pontban ismertetésre kerülő közösségi kérelmekkel kapcsolatosan felmerül majd 
az a kérdés, hogy Magyarországra igen gyakran külföldről, közösségi kérelem benyújtása révén 
kérik a jogosultak a vámfigyelést. Ilyenkor a jogosult által adott információ szinte kivétel nélkül 
minden esetben idegen nyelven (általában angolul) szerepel, amelyet a határon lévő vámos 
kollégák sokszor nem értenek. Ezért lehet nagy jelentősége a Regionális Parancsnokság által 
rendszeresen szervezett előadásoknak, amelyek keretében a jogosultak magyar képviselői az 
ügyfeleik termékeiről, és az azok hamisításával kapcsolatos tapasztalataikról személyesen 
beszámolhatnak a vámos kollégáknak.  
  
 b) Közösségi kérelmek 
 
Az alaprendelet 5. cikk /4/ bekezdése szerint a jogosultnak lehetősége van arra, hogy közösségi 
védjegy (vagy akár közösségi formatervezési mintaoltalom; közösségi növényfajta-oltalom; 
közösségi eredetmegjelölés, földrajzi jelzés vagy földrajzi megjelölés) alapján, egy kérelemben, 
egy vagy több másik tagállam vámhatóságainak intézkedését kérje. 
Ez tehát egyszerű eljárást tesz lehetővé a közösségi védjegy (vagy más, a fentiekben 
meghatározott szellemi tulajdonjog jogosultjainak), mert 1 kérelem alapján akár 25 országban is 
igényelhetnek vámfigyelést. 
 
Ez pedig a jogosultak számára összehangolt és egyszerűbb vámfigyelési cégpolitikát tesz 
lehetővé, hiszen nem kell külön 25 jogi képviselővel egyeztetve, 25 országban egyenként 
nemzeti vámfigyelési kérelmeket benyújtaniuk, hanem azt 1 aktussal kérelmezhetik valamennyi 
EU tagország vonatkozásában. A jogosult egyszerre és egységesen tudja megadni valamennyi 
vámhatóságnak az eredeti/hamis termékek leírását, valamint az esetlegesen rendelkezésére álló 
egyéb információkat.  
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Az elfogadott közösségi vámkérelem hatálya kiterjed a közösségi kérelemben megjelölt 
valamennyi tagállam területére. Ez azt jelenti, hogy a kérelemben megjelölt valamennyi 
tagállam vámhatósága eljárhat az általuk észlelt konkrét jogsértés esetén.  
 
A végrehajtási rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a közösségi vámhatósági intézkedés 
iránti kérelem formanyomtatványát.  
A nyomtatványban fel kell tűntetni mindazokat a tagállamokat, amelyben kérelmezik a 
vámhatósági intézkedést. Bármennyi tagállamot meg lehet jelölni, akár az összest is. A 
nyomtatvány 11. rovatában fel kell tűntetni minden érintett tagállamban a jogosult 
képviselőjének nevét, címét és egyéb elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím), mert az egyes 
tagállamok helyi vámszervei az adott ország vonatkozásában megjelölt képviselőt fogják 
értesíteni a konkrét jogsértésről és az áruk közvetlen vámfelügyelet alá vételéről.  
 
A közösségi vámhatósági intézkedés iránti kérelmet a jogosult az EU valamelyik tetszőlegesen 
kiválasztott tagállamában adja be, az adott tagállam vonatkozásában a végrehajtási rendelet 1/c 
pontjában meghatározott központi vámszervhez. A kérelmet annyi példányban kell beadni, 
ahány tagországban kérik a vámfigyelést, és még egy plusz példányban, amelyet a kérelmező 
lepecsételve visszakap (végrehajtási rendelet 3. cikk /3/ bekezdés). A kötelező eredeti 
mellékleteket (amelyek azonosak a fenti a) pontban a nemzeti kérelmeknél említett 
dokumentumokkal) viszont elég 1-1 eredeti példányban benyújtani.  
A gyakorlatban számos alkalommal előfordul, hogy a jogosultak a kérelmet, illetve kérelem 
valamennyi mellékletét CD vagy DVD hordozón is benyújtják, annyi példányban, ahány 
tagállamot érint a kérelem. Ebben az esetben a kérelmet elbíráló vámhatóság az elektronikus 
hordozót is megküldi az egyes nemzeti központi vámhatóságoknak, akik a hordozón szereplő 
adatokat így könnyen felvihetik belső információs rendszerükre. A jogosultnak tisztában kell 
azonban lennie azzal, hogy az információk ilyenkor a legtöbb tagállam számára idegen nyelven 
szerepelnek, tehát úgy kell a hamisítványokról szóló információt összegyűjteni és megadni, 
hogy adott esetben egy, az adott nyelvet nem beszélő helyi vámos is jó eséllyel felismerje a 
hamisított árukat.   
 
Ha az intézkedés iránti kérelemnek az a nemzeti központi vámhatóság, amelyhez a jogosult 
benyújtotta, helyt ad, úgy a határozatot a kérelmezőnek saját magának kell továbbítania azon 
többi tagállamok vámszervéhez, amelyben intézkedést kért. A kérelmező hozzájárulásával 
azonban a határozatot hozó vámszerv közvetlenül is megküldheti (alaprendelet 8. cikk /2/ 
bekezdés 3. albekezdése).  
A Regionális Parancsnokságtól kapott információ szerint a gyakorlatban nem volt még arra 
példa Magyarországon, hogy a kérelmező maga küldte volna meg a helyt adó közösségi 
határozatot, hanem a jogosultak minden esetben hozzájárulást adtak az alaprendelet 8. cikk /2/ 
bekezdés 3. albekezdése alapján, és kérték a határozatot hozó vámszervet, hogy ő küldje azt 
meg minden tagállamba. A Regionális Parancsnokság tehát mindig valamely másik EU 
tagállambeli vámhatóságtól kapja meg az EU-s kérelmeket.  
Információnk szerint mindezidáig Magyarországon még senki nem nyújtott be közösségi 
vámfigyelési kérelmet, hanem a Regionális Parancsnoksághoz mindig valamely másik 
tagállambeli vámhatóságtól érkezett meg a közösségi kérelem.  
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A kérelem elfogadásával a kérelmet valamennyi tagállamban megadott kérelemnek kell 
tekinteni, viszont akkor lép hatályba az adott tagállam vonatkozásában, amikor azt az adott 
tagállam illetékes vámszerve a kérelmet elbíráló vámszervtől megkapja (alaprendelet 8. cikk 
/3/ bekezdés). 
Miután a Regionális Parancsnokságra megérkezik a közösségi kérelem, a Regionális 
Parancsnokság értesíti egyrészről a Magyarországon megjelölt jogi képviselőt a közösségi 
kérelem megadásáról, másrészről pedig a határozatot megküldi belső információs rendszerén a 
magyarországi helyi vámhivataloknak, ugyanúgy, mint a nemzeti kérelmeknél. A közösségi 
kérelem a megadását követően tehát ugyanúgy viselkedik Magyarországon, mintha nemzeti 
kérelemként Magyarországon adták volna be.  

 
A közösségi kérelmek legfontosabb jellemzői tehát: (i) a kérelmező egy közösségi védjegy vagy 
fent említett más közösségi szellemi alkotás alapján, egy kérelemben, egy vagy több másik 
tagállam vámhatóságainak intézkedését is kérheti; (ii) ez egyszerű eljárást tesz lehetővé a 
jogosultnak, mert 1 kérelem alapján akár 25 országban is igényelhet vámfigyelést; (iii) 1 
tagállamban, az ott illetékes vámhatóságnál kell benyújtani, de hatálya kiterjed valamennyi 
megjelölt tagállam területére. 
 
 
9. Vámfigyelési cégpolitika 
 
Mivel a szellemi tulajdonjogok jogosultjainak lehetőségük van arra, hogy az EU területén lévő 
egyes országokban nemzeti vámfigyelési kérelmeket nyújtsanak be, de lehetőségül van 
közösségi kérelmeket is benyújtaniuk, ezért feltétlenül meg kell határozniuk, hogy milyen 
védjegyeik alapján és milyen típusú kérelmeket adjanak be.  
A jogosultnak először is el kell döntenie, hogy melyik nemzeti, illetve az adott tagállamban 
oltalmat élvező nemzetközi védjegyeire ad be nemzeti kérelmeket, azaz mely tagállamokban 
adjon be nemzeti kérelmeket. Azt is el kell döntenie, hogy közösségi védjegyei alapján 
közösségi kérelmet nyújtson-e be. A 2 típusú (nemzeti - közösségi) kérelmet nem feltétlenül kell 
vagylagosan néznie a jogosultnak, hanem azokat érdemes esetleg párhuzamosan is beadni. 
Ennek különösen akkor lehet jelentősége, ha a nemzeti/nemzetközi védjegyek nem teljesen 
egyeznek a közösségi védjegyekkel (ez nagy multinacionális cégek védjegy-portfoliója esetén 
nem ritka). Ezért a jogosult által benyújtandó vámkérelmekről történő döntést megelőzően az 
adott cég védjegy-portfoliójára vonatkozó minden körülményt gondosan mérlegelni kell.  
 
A jogosulnak arra is oda kell figyelnie, hogy ne adjon be dupla kérelmet egyforma nemzeti és 
közösségi védjegye alapján. Általánosságban elmondható, hogy közösségi védjegyekre 
általában érdemes közösségi vámkérelmet beadni. Nem feltétlenül jobb azonban minden 
esetben a közösségi kérelem a nemzetinél, mert lehet olyan helyzet, amikor több tagállamban 
külön-külön beadott nemzeti kérelmek hatékonyabb jogvédelmet nyújtanak. Lehetnek ugyanis 
olyan speciális helyzetek, amikor az adott nemzeti nyelven beadott magyarázatok nagyobb 
hatékonyságot nyújtanak, hiszen közösségi kérelmeknél általában angolul adja meg a jogosult 
az információt. Az is előfordulhat, hogy egy adott tagállamban más információk vonatkoznak a 
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várható hamisítványokra, például máshonnan várható az áruk behozatala egy keleti és egy 
nyugati vagy északi tagállam esetén.  
 
Az alaprendelet hatályba lépése óta igen gyakori, hogy a számos nemzeti, nemzetközi és 
közösségi védjeggyel rendelkező nagy multinacionális cégek közösségi vámfigyelési kérelmeket 
nyújtanak be. A jelenleg Magyarországon hatályban lévő vámfigyelési kérelmek igen nagy 
része, mintegy fele közösség kérelem.  
 
A vámfigyelési cégpolitikához tartozik az a kérdés is, hogy a jogosultak tisztában legyenek 
azzal, hogy érdemes vámfigyelési kérelmet benyújtaniuk, és ne csak arra várjanak, hogy a 
vámszervek véletlenül lefoglalnak a szellemi tulajdonjoguk által érintett hamisított termékeket. 
 
 A vámfigyelési kérelemnek – akár nemzeti, akár közösségi kérelemnek – ugyanis számos 
előnye van. Először is nagyobb eséllyel találják meg a jogsértő árukat a vámszervek, ha tudják, 
hogy egy bizonyos márkát figyelni kell. Ha meg is találják  a vélhetően jogsértő termékeket, úgy 
jobban meg tudják állapítani a jogosulttól kapott információ alapján, hogy valóban 
hamisítvány-e. Nem utolsósorban a jogi képviselő is jobban informált a márkával kapcsolatban, 
ha már rendelkezésére áll a jogosulttól kapott információ, így hatékonyabban tud eljárni ügyfele 
érdekében. Végül pedig igen fontos az is, hogy ha nincs beadott vámfigyelési kérelme a 
jogosultnak, és az ex officio eljárás során foglalja le a vámhatóság a feltehetően jogsértő 
termékeket, akkor a jogosultnak, illetve a jogi képviselőnek 3 munkanap alatt, nagyon rövid 
határidő alatt kell beadnia a vámfigyelési kérelmet.  
 
A vámfigyelési kérelmek benyújtásának jogi lehetősége tehát olyan erős megelőző és igen 
hatékony eszköz a különböző szellemi tulajdonjogok jogosultjai számára, amellyel hiba lenne 
nem élniük. Végiggondolt alkalmazása rendkívül hatékony eszköz a kezükben, amellyel 
szellemi tulajdonjogaiknak érvényt tudnak szerezni, és már előre befolyást gyakorolhatnak 
arra, hogy hamisítvány és kalóz termékek eleve be se kerüljenek egy adott ország vagy akár az 
egész Európai Unió területére. Kevés ilyen „kerítés” létezik a jogsértő termékek 
megakasztására, hiszen ha a hamisítványok már belföldön forgalomba kerültek, akkor sokkal 
nehezebb azokat fellelni és a jogérvényesítés egyéb eszközeivel a forgalomból kivonni.  
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