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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
Háttér 
 
Az bővülő elektronikus kereskedelmi ágazat hatalmas lehetőségeket teremtett a globális gazdaság 
számára, és forradalmasította az áruk vállalkozások általi forgalmazásának és értékesítésének, valamint 
fogyasztók általi megvásárlásának módjait. Ahogyan a vállalkozások egyre inkább kihasználták az internet 
és az elektronikus kereskedelem kínálta lehetőségeket, az online szellemitulajdonjog-sértés is hasonlóan 
növekedésnek indult. Pontosabban a szellemi tulajdonjogot online megsértő személyek az internet határok 
nélküli jellegét kihasználva előnyt húztak a joghatósági határokból, amelyek meghatározzák a hatáskörök 
és feladatok bűnüldöző szervek és az online szellemitulajdonjog-sértések elleni küzdelemért felelős 
hatóságok közötti megosztását. Emellett a technológia folyamatos innovációja elősegíti a mobilitást, 
megnehezítve az online szellemitulajdonjog-sértés elektronikus bizonyítékainak, valamint maguknak a 
jogsértőknek a felkutatását. A Darknet rejtett szolgáltatásai egyre vonzóbbak a bűnözők számára, 
beleértve az online szellemitulajdonjog-sértést elkövető bűnözőket is, ami tovább bonyolítja a 
gyanúsítottak azonosítását és a bizonyítékok megszerzését. 
 
Ennélfogva az online szellemitulajdonjog-sértés elleni küzdelem egyre inkább együttműködést, valamint 
tapasztalat- és információcserét igényel a szervezetek, a szabályozók és az ügynökségek között. 
 
Az EUIPO Az online szellemitulajdonjog-sértésekkel kapcsolatos jogalkotási intézkedésekről szóló 
2018. évi jelentésében(1) felmérte, hogy az uniós tagállamok jelenlegi jogi szabályozása biztosítja-e, 
és ha igen, milyen mértékben a jogtulajdonosok vagy a bűnüldöző hatóságok számára azokat a 
jogalkotási intézkedéseket, amelyek a szellemitulajdonjog-sértés online környezetben történő 
elkövetésének megelőzésére vagy ilyen jogsértés leküzdésére alkalmazhatók. Jelen tanulmány 
azokra a jogi intézkedésekre összpontosít, amelyek a kölcsönös jogsegély és a polgári, büntető- és 
közigazgatási ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködés révén az online szellemi 
tulajdonjog-sértésekre alkalmazhatók. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a 
szellemi tulajdonjogot sértő magatartás 
sérti a szellemi-tulajdonjogra vonatkozó 
polgári jogi jogszabályokat. Mindazonáltal, 
ha a jogsértő magatartás elég súlyos, a 
szellemi tulajdonjogokra vonatkozó 
büntetőjogi jogszabályokat is sérti. A 
szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodás 
(TRIPS) 61. cikke szerint a polgári jogi 
jogsértést megvalósító szerzői jogi 
jogsértés és védjegyhamisítás 
bűncselekménynek is minősülhet, ha 
szándékos és kereskedelmi nagyságrendű 
(üzletszerű). A szellemitulajdonjog-
sértések egyéb esetei – például a 
szándékos szerzői jogi kalózkodás, a nem 
kereskedelmi nagyságrendű (üzletszerű) 

 
 
(1) EUIPO 2018 Tanulmány az online szellemitulajdonjog-sértésekkel kapcsolatos jogalkotási intézkedésekről 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1 
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védjegyhamisítás vagy azon nem szándékos jogsértés, amelyet kereskedelmi nagyságrendben 
valósítanak meg – valahol a kettő közé eshetnek, és közigazgatási szinten megoldhatók. Az online 
elkövetett szerzői jogi és kapcsolódó bűncselekmények is a számítógépes bűncselekménynek a 
számítógépes bűnözésről szóló budapesti egyezményben meghatározott szélesebb hatálya alá 
tartozhatnak. 
 
Ebben az összefüggésben a jelen tanulmány bemutatja, hogy hogyan válhat kulcsfontosságúvá a 
hatékonyabb eljárások és jogi intézkedések alkalmazása révén megvalósuló nemzetközi együttműködés 
az online szellemitulajdonjog-sértések elleni sikeres küzdelemben. 
 
Módszertan 
 
Jelen tanulmány célja, hogy azonosítsa a nemzetközi igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos jogi 
intézkedéseket az online szellemitulajdonjog-sértések eseteiben, valamint hogy megértse az ilyen 
intézkedések végrehajtásának és alkalmazásának lehetséges előnyeit és hiányosságait. A tanulmány 
kiterjed mind a büntető-, mind a polgári (és adott esetben közigazgatási) jogi együttműködési 
intézkedésekre. Az elsődleges hangsúlyt a szerzői jogi jogsértésekre és a védjegybitorlásra helyezi, noha 
a tanulmány foglalkozik más online szellemitulajdonjog-sértésekkel is (például üzleti titok, szabadalmak, 
ipari formatervezési minták és földrajzi jelzések). 
 
A tanulmány gyakorlati eszközként kíván szolgálni. Ennélfogva a meglévő nemzetközi szintű – Unión belüli 
és azon kívüli – együttműködési intézkedéseket a következő négy fő területen mutatja be: 
 

 
 
Az adatgyűjtés sokféle eszközt foglalt magában: dokumentumalapú vizsgálatra vonatkozó tanulmány, 
interjúk és fókuszcsoportos megbeszélések, valamint esettanulmány. A projekt megindításakor az EUIPO 
felvette a kapcsolatot az EUIPO jogi szakértői csoportjában részt vevő 13 szakértőből álló csoporttal, hogy 
vegyen részt a kutatást támogató eseti szakértői csoportban. E személyeket az (online) 
szellemitulajdonjog-sértésekre, valamint a kiválasztott uniós tagállamokban és harmadik országokban 
folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó ismereteik és 
tapasztalataik alapján választották ki. Az eseti szakértői csoportot arra kérték fel, hogy tekintse át és 
véleményezze a projekt módszertanát, valamint támogassa a kutatást, beleértve a szakértői csoportok 
megbeszélésein és az online interjúkban való részvételt, valamint, ahol lehetséges, esetek ismertetését. 
Az eseti szakértői csoporton kívül az UNICRI további szakértőkkel is felvette a kapcsolatot, hogy azok 
vegyenek részt az interjúkban, és ismertessenek eseteket. Összesen 10 esetet gyűjtöttek össze és 
elemeztek. 

Joghatóság és 
kiegészítő 

együttműködési 
intézkedések 

A jogsértések 
megszakítása

Információk és 
bizonyítékok 
gyűjtése és 

cseréje

A határozatok 
végrehajtása
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Végül két, több bíróság joghatóságát érintő modellesetet (az első az online forgalmazott hamisított 
gyógyszerekről, a második az internetprotokoll-alapú televíziózással [IPTV] kapcsolatos bitorlásról szólt) 
dolgoztak ki annak érdekében, hogy bemutassák az online szellemitulajdonjog-sértések eseteiben 
folytatott nemzetközi együttműködés összetett jellegét, és iránymutatást adjanak az online 
szellemitulajdonjog-sértések elleni küzdelemhez rendelkezésre álló (polgári, büntető- és közigazgatási 
jogi) eszközök és intézkedések elemzéséhez. A két modellesetet a jelenlegi általános jogsértő gyakorlatok 
alapján dolgozták ki, de nem kapcsolhatók egyetlen létező esethez sem. 
 
 
 
Főbb megállapítások 
 
A megkérdezett szakértők szerint a nemzetközi együttműködés két leghatékonyabb formája: 1) a 
különböző országok nyomozói és ügyészei közötti informális együttműködés, és 2) a valamely más ország 
nyomozójával vagy ügyészével való közvetlen együttműködést választó harmadik országbeli internetes 
közvetítők (pl. szolgáltatók) önkéntes együttműködése. 
 
A tanulmány áttekinti, hogy a jelenlegi eszközök és hálózatok – mint például a G7 24/7 Számítógépes 
Bűnözés Hálózata és a Szellemi Tulajdonnal Foglalkozó Ügyészek Európai Hálózata (EIPPN) – hogyan 
használhatók az informális és önkéntes együttműködés elősegítésére és az online szellemitulajdonjog-
sértések leküzdésére. 
 
Ha sem informális, sem önkéntes együttműködés nem valósulhat meg, akkor a következő leghatékonyabb 
lépés egyetlen joghatóságon belül megtenni minden lehetséges lépést. Ha az online szellemitulajdonjog-
sértésre vonatkozó valamely (polgári vagy büntetőjogi) esetben nem lehet egyetlen joghatóságon belül 
eljárni, hivatalos nemzetközi igazságügyi együttműködésre van szükség. 
 

 
 
Az online szellemitulajdonjog-sértéssel kapcsolatos polgári jogi ügyekben a gyors nemzetközi igazságügyi 
együttműködés, az online szellemitulajdonjog-sértéssel kapcsolatos büntetőügyekben pedig a kölcsönös 
jogsegély rendkívül fontos. 
 

Önkéntes 
együttműköd

és

• Az iparág, az állami szervek és/vagy a harmadik felek (mint például a nem kormányzati szervezetek) olyan 
önkéntes együttműködési/közreműködési gyakorlatokat dolgoztak ki, amelyeket ezt követően az adott iparág 
figyelembe vett az egyes online szellemitulajdonjog-sértések kezelése során. Az ilyen gyakorlatok lehetővé teszik a 
nemzeti hatóságok számára, hogy gyorsan és egyszerűen gyűjtsenek bizonyos típusú információkat, vagy 
kérjenek védelmi intézkedéseket a nemzeti vagy nemzetközi szereplőktől (különösen a szolgáltatóktól vagy a 
megfelelő hatóságoktól).

Egyetlen 
joghatóság

• A nemzeti hatóság arra törekszik, hogy összegyűjtse a szükséges bizonyítékokat, és az ügyet a saját 
joghatóságán belül rendelkezésre álló információk alapján építse fel, anélkül, hogy harmadik felekkel vagy más 
országokkal együttműködne.

Nemzetközi 
igazságügyi 
együttműköd

és

• Az online szellemitulajdonjog-sértések eseteinek túlnyomó többségében több joghatósági ok áll fenn, így 
nemzetközi igazságügyi együttműködésre van szükség.
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A polgári ügyekben folytatott nemzetközi együttműködés a tipikus határokon átnyúló kérdésekre helyezi a 
hangsúlyt, beleértve a (nemzetközi) joghatóság meghatározását és a külföldi ítéletek elismerésére és 
végrehajtására vonatkozó szabályokat (polgári és kereskedelmi ügyekben); valamint a nemzetközi 
jogsegéllyel kapcsolatos kérdésekre, beleértve az iratok más államokba történő kézbesítését és a 
bizonyítékok más tagállamokból történő beszerzését. Az ilyen együttműködés olyan más témákra is 
kiterjed, mint például a követelésekkel kapcsolatos együttműködés (pl. a nem vitatott követelésekre 
vonatkozó európai végrehajtható okirat; az európai fizetési meghagyás, kis értékű követelések európai 
eljárása); az alternatív vitarendezés (pl. közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben) vagy a bankszámlák 
határokon átnyúló befagyasztása. 
 
Az online szellemitulajdonjog-sértések leküzdésére szolgáló számos intézkedés képezi igazságügyi 
együttműködés tárgyát: 
• az iratok kézbesítése 
• eltiltó intézkedések 
• a doménnevek polgári eljárás keretében való lefoglalása 
• a jogsértő eszközök és instrumentumok polgári eljárás keretében való lefoglalása  
• a jogsértő bevételek lefoglalása. 
 
A büntetőügyekben nyújtott kölcsönös jogsegélyt illetően az államok gyakran jogsegéllyel élnek a bírósági 
iratok kézbesítése, a nyomozási célpontok kiadatása és a büntetőügyek kivizsgálásához és büntetőeljárás 
alá vonásához felhasználható bizonyítékok gyűjtése érdekében. Büntetőügyekben a kölcsönös 
jogsegéllyel kapcsolatos hivatalos kérelmek következő típusait használják: 
 
• a bírósági iratok kézbesítése 
• a bírósági/bűnügyi nyilvántartásokból másolat beszerzése 
• a gyanúsítottak, tanúk vallomásának vagy a szakértők véleményének beszerzése 
• elektronikus bizonyítékok beszerzése és lefoglalása 
• titkos távközlési információgyűjtés iránti kérelem 
• információk pénzügyi intézményektől való beszerzése 
• telefonos adatok beszerzése 
• átkutatás és lefoglalás iránti kérelem 
• határokon átnyúló megfigyelés iránti kérelem 
• ellenőrzött kézbesítés iránti kérelem 
• közös nyomozócsoport felállítása iránti kérelem 
• párhuzamos vizsgálat iránti kérelem 
• rejtett művelet végrehajtása iránti kérelem 
• a bűncselekményből származó vagyon elkobzása 
• a bűncselekményből származó jövedelem elkobzása 
• a fogvatartottak kiadatása 
• az eljárás átadása. 
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Összességében a tanulmányban megállapítást nyert, hogy a nemzetközi együttműködés megkönnyítése 
érdekében uniós és nemzetközi szinten nagyon sokféle és nagyszámú eszköz áll rendelkezésre, 

beleértve a jogi eszközöket, de az 
informális hálózatokat, portálokat 
és platformokat is. 
 
Egyes eszközök hosszú évek óta 
léteznek (mint például az 1965. és 
1970. évi két hágai egyezmény 
vagy a kölcsönös jogsegélyről 
szóló 2000. évi egyezmény), míg 
mások viszonylag újak (mint 
például a befagyasztást és az 
elkobzást elrendelő határozatok 
kölcsönös elismeréséről szóló 
(EU) 2018/1805 rendelet). Egyes 
eszközök a szellemi tulajdonjog 
egy nagyon specifikus 
területére korlátozódnak (például 
a MEDICIRIME egyezmény, a 
dohánytermékek tiltott 

kereskedelmének felszámolásáról szóló WHO jegyzőkönyv vagy az UNTOC), vagy még mindig kevéssé 
ismertek vagy használatosak (például a külföldi jogról való tájékoztatásról szóló európai egyezmény 
[ETS 62. sz.]); ennélfogva az online szellemitulajdonjog-sértéssel kapcsolatos ügyekben való hatékony 
alkalmazásuk még alakulóban van. 
 
Számos létező jogi intézkedés konkrét célja a szellemi tulajdonjog védelmének és érvényesítésének 
megteremtése, megerősítése és összehangolása. A hatályos rendelkezések azonban többnyire nem 
foglalkoznak kifejezetten azzal, hogyan lehet megelőzni vagy leküzdeni az online szellemitulajdonjog-
sértéseket. Az ilyen jogi intézkedések gyakran pusztán minimális követelményeket írnak elő, ezáltal teret 
engedve az egyes országoknak, hogy egyedi nemzeti intézkedéseket fogadjanak el. Ráadásul a meglévő 
jogi intézkedések néha a jogellenesség egy meghatározott területére helyezik a hangsúlyt (pl. 
Medicrime egyezmény), míg mások általánosabban az online jogsértésekre összpontosítanak (pl. a 
számítógépes bűnözésről szóló egyezmény). Ezenkívül számos kölcsönös jogi segítségnyújtási eljárást 
alakítottak ki az internet megjelenése előtt, amikor a kérelmek száma a mai kérelmek számának töredékét 
képezte, és nem szembesültek az elektronikus bizonyítékok könnyen eltűnő jellegével. 
 
A szakértők által gyakran kifejezett egyik aggály a végrehajtás késedelmével vagy a jogsegély iránti 
kérelmek ellentmondásos indokok alapján történő elutasításával kapcsolatos. Néha ez a kérelmek 
pontatlanságának vagy annak eredménye, hogy a kérelemben bemutatott tények és a kért jogsegély 
közötti összefüggés nem egyértelmű; máskor a fordítások kifogásolható minőségéből adódik. Egy 
szakértő azt is jelezte, hogy a kulturális különbségek is szerepet játszhatnak bizonyos esetekben. A 
megkérdezett szakértők szerint az illetékes igazságügyi hatóságok korlátozott humán erőforrásai 
szintén hatással lehetnek a nemzetközi együttműködésre. Egyes országokban az ügyészek hatáskörrel 
rendelkeznek arra, hogy erőforrások megtakarítása érdekében kiválasszák, hogy mely ügyeket vonják 
büntetőeljárás alá, más országok szakértői pedig megjegyezték, hogy tartózkodhatnak az eljárás 
lefolytatásától a hivatalos nemzetközi együttműködést igénylő ügyekben, mivel azok hosszadalmasabbak 
és összetettebbek lehetnek. A nem megfelelő technikai eszközökről (pl. videokonferencia 
berendezések) és a nyelvi korlátokról is említést tettek. 
 
Nemzetközi szinten már törekednek a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó hivatalos eljárás folyamatának 
javítására annak érdekében, hogy elkerüljék az online szellemitulajdonjog-sértések kivizsgálása 
szempontjából alapvető elektronikus információk késedelmes beszerzését. Például 2018 márciusában az 
Amerikai Egyesült Államok elfogadta az adatok tengerentúli jogszerű felhasználásáról (CLOUD) szóló 

Közig. 
ügyek

2 uniós 
eszköz

Polgári 
ügyek

8 uniós 
eszköz

2 nemzetközi 
polgári jogi 

eszköz

Büntetőüg
yek

14 uniós 
eszköz

14 nemzetközi 
büntetőjogi 

eszköz
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törvényt, amely engedélyezi az Egyesült Államok és a megbízható külföldi partnerek közötti olyan kétoldalú 
megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik a megfelelő bírósági felhatalmazással rendelkező bűnüldöző 
szervek részére, hogy közvetlenül a valamely más országban székhellyel rendelkező technológiai 
vállalkozásokhoz forduljanak az elektronikus adatokhoz való hozzáférés érdekében, ahelyett, hogy az 
időigényesebb kölcsönös jogsegélyszerződés szerinti eljárást alkalmaznák. Bár az Európai Unió Tanácsa 
2019 szeptemberében felhatalmazást adott az Európai Bizottságnak arra, hogy tárgyaljon az Egyesült 
Államokkal a CLOUD Act megállapodásról, a jelen tanulmány készítésének időpontjában a CLOUD Act 
alapján még nem született meg az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti megállapodás. 
 
Az Unión belül a közelmúltban kidolgozott eszközök nagymértékben hozzájárultak az információknak és 
bizonyítékoknak a büntetőügyekben benyújtott hivatalos kölcsönös jogsegély iránti kérelmek (mint 
például az európai nyomozási határozat és az európai elfogatóparancs) alapján történő beszerzése 
folyamatának egyszerűsítéséhez és felgyorsításához. 
Ami a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos polgári jogi ügyekben folytatott nemzetközi együttműködést illeti, 
az Uniónak rendelkezésére állnak a bizonyítékok beszerzésére (például 1206/2001/EK rendelet), a 
bírósági és egyéb iratok kézbesítésére (például 1393/2007/EK rendelet), valamint a külföldi határozatok 
széles körben és hatékonyan alkalmazott elismerésére (például a Brüsszel I. rendelet) vonatkozó jogi 
eszközök. Mindazonáltal az egyéb rendelkezésre álló olyan uniós eszközöket, mint például az e 
tekintetben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást 
elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló 655/2014/EU rendelet, korlátozottan 
alkalmazzák. 
 
Végül a nagyszámú, kifejezetten e célból létrehozott, szakemberekből álló hálózat létezését illetően 
széles körben elismerték, hogy az rendkívül fontos a nemzetközi hivatalos és informális együttműködés 
elősegítésében a közvetlen kapcsolat, a tapasztalatcsere és a gyors információcsere lehetővé tételével. 
Mindazonáltal a hálózatok általában regionális jellegűek, a régiók között eltérések vannak, és nem 
feltétlenül fedik le az összes (polgári, közigazgatási, bűnügyi) területet, és nem is feltétlenül veszik 
figyelembe az internet sajátosságait.  
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