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Szerzői jogi alapon elrendelt általános vámkérelemmel 

kapcsolatos kérdések 

 

 

 

A szellemi tulajdonjogok megsértésével szemben a vámigazgatási eljárásban alkalmazható 
intézkedésekről szóló 128/1997. (VII.24.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R. – 3 § (1) 
bekezdése értelmében jogsértő áru belföldi forgalomban hozatalának, kivitelének, valamint 
újbóli kivitelének megakadályozása érdekében az illetékes vámhatóságnál eseti vagy általános 
kérelem terjeszthető elő. Az általános kérelemben – legfeljebb hat hónap időtartamra – 
meghatározott előállítóktól, vagy származási országból származó vámáruval kapcsolatos 
vámhatósági intézkedés igényelhető. Az általános kérelmet a Vám- és Pénzügyőrség 
Országos Parancsnokságához kell benyújtani. 
A R. 1 § (1) bekezdése értelmében jogsértő áru az a vámáru illetve áru, amelyre vonatkozóan 
védjegybitorlást, földrajzi árujelző oltalmának bitorlását, illetve a szerzői vagy szomszédos 
jogok megsértését követték el.  
 
Az általános kérelem jellemzőinek rövid áttekintése 
 
A fentiek szerint tehát a védjegyoltalom, a földrajzi árujelző oltalmának, valamint a szerzői és 
a szomszédos jog jogosultja – valamint a felhasználó, továbbá a szerzői vagy a szomszédos 
jogok közös kezelését végző szervezet – általános kérelmet nyújthat be, ha meg kívánja azt 
akadályozni, hogy Magyarországra jogsértő árut hozzanak be, illetve vigyenek onnan ki, és 
nem tudja pontosan, hogy a jogsértő áru mely előállítótól származik, illetve mely országból 
várható annak behozatala, illetve kivitele.  
 
Az általános kérelem gyakorlati alkalmazása rendkívül nagy jelentőséggel bír a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos jogsértések elleni küzdelem során.  
A R. 5 § (3) bekezdése értelmében ugyanis a vámhatóság az elfogadott kérelem – és így az 
elfogadott általános kérelem – alapján a vámkezelést kérő által vámkezelni kért vámárut 
közvetlen vámfelügyelet alá veszi, és erről a jogosultat haladéktalanul értesíti.  
A jogosultnak az értesítés kézhezvétele napjától számított 10 munkanapon belül igazolnia 
kell, hogy védjegybitorlás, földrajzi árujelző oltalmának bitorlása, illetve szerzői vagy 
szomszédos jog megsértése miatt pert indított, és abban ideiglenes intézkedés iránti kérelmet 
terjesztett elő.  
Amennyiben nem igazolja a jogosult az ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmének 
benyújtását a fenti határidőn belül, illetve úgy nyilatkozik, hogy jogait nem kívánja 
érvényesíteni, vagy ha a bíróság az ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmet elutasítja, úgy 
a vámhatóság a vámárut vámkezeli és egyúttal értesíti a jogosultat a közvetlen vámfelügyelet 
megszüntetéséről.  
A vámhatóság egyéb esetben a jogsértő áruval kapcsolatosan a bíróság ideiglenes intézkedést 
elrendelő határozatában foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Általános kérelem szerzői jogi alapon mint újdonság 
 
Az általános kérelem joggyakorlata a R.1997. augusztus 1-e óta történt hatályba lépése óta 
védjegyjogi alapon igencsak kialakultnak tekinthető: számos esetben nyújtottak be világszerte 



 

ismert, különböző jó hírnevű védjegyek jogosultjai magyarországi képviselőjük útján 
általános kérelmet védjegyjogi alapon a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához 
(VPOP), amely a hatóság a kérelem alapján elrendelte a vámigazgatási eljárásban 
alkalmazható intézkedések megtételét. Amikor az általános kérelem hatálya alatt jogsértő áruk 
ki- vagy behozatalát kezdeményezte valamely szerv vagy személy, úgy a VPOP a vámárut 
közvetlen vámfelügyelet alá vette, és erről a védjegyjogosult képviselőjét értesítette.  
 
Bár a R. lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak a védjegyjogosult, hanem a szerzői jog 
jogosultja – csakúgy, mint a földrajzi árujelző oltalmának és a szomszédos jog védelmének 
jogosultja – általános kérelemmel éljen, ennek ellenére szerzői jogi alapon információnk 
szerint mindeddig senki nem kezdeményezett általános vámfelügyeleti eljárást.  
 
Az első szerzői jogi alapon előterjesztett kérelmet 2001. márciusában egy amerikai 
jogtulajdonos a szerzői jog által védett egyedi figurái tárgyában nyújtotta be a VPOP-hez.  
 
A szerzői jogi alapon előterjesztett kérelemnél az egyik legfőbb nehézséget a szerzői jogi 
védelem fennállásának bizonyítása jelentette a vámhatóság irányában.  

A R. 4 § (1) bekezdése sorolja fel az általános kérelem kötelező tartalmi elemeit. A 
bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a jogosultnak a kérelemben igazolnia kell, hogy a 
vámáruval kapcsolatban a védjegyoltalom, a földrajzi árujelző oltalma, illetve a szerzői vagy 
a szomszédos jogi védelem fennáll. A R. ezen túlmenően nem tartalmazza a jogosultság 
igazolásának módját.  

Védjegyjogi alapon előterjesztett kérelmeknél a vámhatóság kialakult és szóban 
deklarált joggyakorlata szerint a védjegyjogosultságot a Magyar Szabadalmi Hivatal 
védjegylajstrom-kivonatának egy hiteles másolatával kell igazolni. Amennyiben a kérelmező 
csatolja védjegyének lajstromkivonatát hiteles másolatban, úgy a védjegyoltalom fennállása 
igazolt.  
 A szerzői jogi védelem fennállásának igazolása módjáról azonban – tekintettel arra, 
hogy a hivatkozott kérelem volt az ilyen tárgyú legelső kérelem – a VPOP-nek semmilyen 
joggyakorlata nem volt.  
 
A szerzői jogi törvény 9 § (1) bekezdése szerint a szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a 
szerzői jogok – a személyhez fűződő és vagyoni jogok – összessége.  
A magyar szerzői jog értelmében tehát – a német és svájci szerzői joggal összhangban – 
nincsen szükség külön hatósági nyilvántartásba vételre a szerzői jog keletkezéséhez, hanem 
valamely műhöz fűződő szerzői jogok a mű létrejöttétől kezdődően megilletik a szerzőt.  
 
A szóban forgó esetben azonban amerikai szerzői művekről volt szó. Az amerikai jog 
valamely műhöz fűződő szerzői jog létrejöttét nyilvántartásba vételhez köti, amely 
nyilvántartást az amerikai Szerzői Jogi Hivatal (USA Copyright Office) vezet.  
Erre tekintettel az egyes, szerzői joggal védett figurák tekintetében az amerikai Szerzői Jogi 
Hivatal által kiadott ún. „certificate of copyright” elnevezésű okiratok kerültek a VPOP-hoz 
becsatolásra. Ezek a „copyright certificates” okiratok a szerzői jogi védelem alatt álló figurák 
tekintetében bizonyítják az USA Copyright Office által történt nyilvántartásba vételt a 
kérelmező, azaz a szerzői jog jogosultjának javára.  
 
Mivel a kérelmező, azaz a szerzői jog jogosultja külföldi személy, ráadásul jogi személy, 
ezért a kérelmező szerzői jogi jogosultságával kapcsolatosan a kérelem utalt a Berni Uniós 
Egyezményre, a GATT-TRIPS egyezményre, továbbá az USA és Magyarország között a 
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szellemi tulajdonjogról szóló 1993. szeptember 24-én kelt megállapodásra, mely utóbbi 
szerint amerikai jogi személy is tekinthető Magyarországon szerzői jogi jogosultnak.  
 
A kérelemben a szerzői jogosult – a szerzői jogosultsága fennállásának igazolásán túl – 
indoklásul előadta, hogy a szerzői jogi törvény 16 § (3) bekezdése értelmében a szerzőt – 
magán a szerzői művön túlmenően – megilleti a műben szereplő és eredeti alak kereskedelmi 
hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezésének joga. A szerzői jogi törvény 16 § 
(6) bekezdése szerint pedig jogosulatlan a felhasználás különösen akkor, ha a felhasználásra 
az arra jogosult szerződéssel engedélyt nem ad, vagy a felhasználó jogosultságának határait 
túllépve használja fel a művet.  
 
Az említett okiratok becsatolásán túl a szerzői jog jogosultja a vámhatóság eljárásának 
elősegítése és a lehetséges jogsértő termékeken előfordulható ábrák felismerésének 
megkönnyítése céljából összegyűjtötte egy katalógusba azokat a legfontosabb figurákat, 
amelyeket a jogsértők más országokban és Magyarországon is a leggyakrabban használnak. A 
katalógus használatával az adott jogsértő áru vámkezelését végző illetékes vámtiszt meg tudja 
állapítani, hogy egy adott vámárun szereplő figura a kérelmező szerzői jogi oltalma alatt álló 
figurával azonos lehet-e. Ennek azért van jelentősége, mert így a vámügyintéző el tudja 
egyedül dönteni, hogy az adott vámáru esetleg jogsértő áru lehet, és ezért a vámáru 
vámkezelését nem szabad engedélyeznie, hanem a vámárut vámfelügyelet alá kell vennie a 
jogosult képviselőjének egyidejű értesítése mellett. Természetesen előfordulhat, hogy 
jogosított árukat vesz a vámhatóság vámfelügyelet alá, de ebben az esetben a képviselő a 
jogosulttal történt egyeztetést követően ezt közli a vámhivatallal, és megtörténhet az áruk 
belföldi forgalom számára történő vámkezelése.  
 
A szerzői jogi alapon előterjesztett általános kérelemnek a VPOP helyt adott, és határozatában 
elrendelte az ott felsorolt művekben szereplő jellegzetes és eredeti alakok, figurák 
tekintetében a vámigazgatási eljárásban alkalmazható intézkedések megtételét.  
 
A VPOP az általános kérelemnek helyt adó és a vámigazgatási eljárásban alkalmazható 
intézkedések megtételét elrendelő határozatának indoklásában kifejtette, hogy „a szerzői jogi 
oltalom alatt álló alkotások vonatkozásában a védelem keletkezéséhez, létének 
megállapításához egyidejűleg áll fenn a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben 
foglaltak értelmében. Tekintettel az 1998. évi TRIPS egyezményben foglaltakra, miszerint 
’mindegyik Tag többi állampolgárai számára a saját állampolgárainak nyújtottnál nem 
kevésbé előnyös elbánást köteles nyújtani a szellemi tulajdonjog oltalmával kapcsolatban, 
…’, illetve ’bármely más ország állampolgárának biztosított előnyt, kedvezményt, kiváltságot 
vagy mentességet azonnal és feltétel nélkül meg kell adni valamennyi többi tag 
állampolgárainak…’, ezért az amerikai Szerzői Jogi Hivatal által kiadott „copyright 
certificates” elnevezésű okiratok másolatait irányadónak tekintettem a szerzői jogi oltalom 
fennállásának vonatkozásában.  
Nyilatkozatát, miszerint jogosult fellépni a jogsértéssel szemben, továbbá arra irányuló 
kérelmét, hogy a vámhatóság intézkedjen a jogsértő áru közvetlen felügyelet alá vételéről, 
elfogadtam.” 
 
Megjegyezzük, hogy az általános kérelem nemcsak szerzői jogi, hanem védjegyjogi alapon is 
nyugszik, mivel a szerzői jogi oltalom alatt álló figurák egy része egyúttal a szerzői jogosult 
javára lajstromozott védjegy is. A védjegyoltalom fennállásának tekintetében természetesen a 
védjegylajstrom-kivonatokat csatolta be a kérelmező.  
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 Tekintettel arra, hogy a VPOP helyt adott az általános kérelemben foglaltaknak, 
megállapítható, hogy általános kérelem egyszerre több jogalapon is előterjeszthető.  
A kettős kérelemnek megfelelően a vámhivatal a határozatában mind a védjegyoltalom, mind 
pedig a szerzői jogi oltalom fennállását megvizsgálta, és erre az indoklásában is kitért. 
 
A jóváhagyott általános kérelem alapján a szerzői jogi jogosultat a VPOP számos esetben 
értesítette, hogy jogsértő termékeket vettek vámfelügyelet alá. A jogosult három esetben 
nyújtott be keresetlevelet és ideiglenes intézkedés iránti kérelmet a Fővárosi Bírósághoz. A 
többi esetben sikerült a bitorlókkal még a keresetlevél benyújtása előtt megállapodni, illetve 
néhány alkalommal jogosított termékeket foglalt le a vámhivatal. Természetesen ez utóbbiak 
vámkezelése megtörtént.  
 
A Bíróság eddig egy ideiglenes intézkedés tárgyában döntött, a többiek vonatkozásában még 
nem született végzés.  
 
A Fővárosi Bíróság a fent hivatkozott egy esetben a vámhivatal által vámfelügyelet alá vett 
termékek vonatkozásában a lefoglalás iránti kérelemnek helyt adott, és ideiglenes 
intézkedéssel elrendelte a szóban forgó áru lefoglalását.  
Határozatának indoklásában kitért arra, hogy „az alperes a vámfelügyelet alá vont áruk 
tekintetében azok lefoglalását nem ellenezte, észrevételei szerint peren kívüli tárgyalásokat 
folytatnak, mert a felperes szerzői joghoz fűződő érdekét sértő cselekmény bekövetkezését 
nem vitatták. A bíróság e tekintetben tehát további vizsgálódást nem tartott szükségesnek.” 
 
A szerzői jogi jogosult számára kedvező bírósági végzés indoklása ugyan érdemben nem 
vizsgálta az ideiglenes intézkedés elrendelése feltételeinek fennálltát az alperes együttműködő 
magatartása miatt, azonban mégis ez az első elrendelt ideiglenes intézkedés szerzői jogi 
alapon előterjesztett általános vámkérelem és az azt követő vámfelügyeleti eljárás 
eredményeképpen.  
 
A szerzői jogi alapon elrendelt általános vámfelügyeleti eljárás jelentősége pedig nyilvánvaló 
a szakma számára. Mindannyiunk nevében reméljük, hogy a VPOP e cikkben hivatkozott 
kedvező határozata egy pozitív joggyakorlat kezdetét jelenti, és ezentúl más szerzői jogi 
jogosultak is érvényt fognak tudni szerezni szerzői jogaiknak a vámigazgatási eljárásban. Ez 
pedig egyúttal hatékonyabb bírósági eljárást is jelent, hiszen a jogsértő termékek addig nem 
kerülnek belföldi vagy külföldi forgalomba, ameddig a bíróság az ideiglenes intézkedésről 
dönt, és így elkerülhető az a helyzet, hogy a már belföldön forgalomba hozott termékek 
lefoglalására külön végrehajtási eljárást kelljen indítani egy ideiglenes intézkedés birtokában. 
 
(2001.) 
 
 
dr. Lantos Judit 
Sár és Társai Ügyvédi Iroda 
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