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ÖSSZEFOGLALÓ 

Háttér 

2020-ban az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) – a szellemi tulajdoni 

jogsértések európai megfigyelőközpontján keresztül – megbízást adott a szellemi tulajdonnal 

kapcsolatosan harmadik személyek kereskedési platformjain regisztrált kereskedői fiókokon 

keresztül elkövetett jogsértésekre vonatkozó kutatási tanulmány elkészítésére. E tanulmány 

célja az volt, hogy javítsák annak megértését, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

jogsértést elkövetők milyen módon élnek vissza az online kereskedési platformokkal a 

szellemitulajdon-jogokat sértő áruk és szolgáltatások értékesítése érdekében, hogyan 

működnek a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések elkövetői által alkalmazott üzleti 

modellek, és ezáltal új ismereteket szolgáltassanak az e jelenséggel járó kihívás hatékonyabb 

kezeléséhez. 

A kutatási tanulmány elkészítésére a Bournemouth University mellett működő Centre for 

Intellectual Property Policy and Management (CIPPM) kapott megbízást, amely felállított egy, 

a jogtudomány és a számítástechnika területével foglalkozó kutatókból álló csoportot(1). A 

kutatócsoportot szakértői csoport segítette, amely a jogosultak, az online kereskedési 

platformok, a szállítmányozási és pénzforgalmi társaságok, a bűnüldöző szervek, az 

igazságszolgáltatás, a magánnyomozó szolgálatok és a digitális biztonság képviselőiből állt. 

Ez a jelentés a szellemi tulajdont sértő áruk és szolgáltatások online kereskedési platformokon 

történő kínálata jogi, technikai és logisztikai vonatkozásainak tanulmányozása céljából 

készült. Áttekinti a meglévő szakirodalmat és szakpolitikai kezdeményezéseket, a jogszabályi 

keretet és az ítélkezési gyakorlatot, valamint minőségi elemzést nyújt a meglévő üzleti 

modellekre és az azokra való reagáláshoz rendelkezésre álló jogérvényesítési lehetőségekre 

vonatkozóan. 

(1) A Bournemouth University kutatócsoportját Maurizio Borghi és Vasilis Katos professzorok vezették, annak tagjai
pedig Dr. Dimitrios Koukiadis, Dr. Cagatay Yucel, Panagiotis Bellonias, Ioannis Chalkias és Dukki Hong voltak.
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Módszertan 

Az üzleti modellek elemzését az adott terület szakértőivel folytatott strukturált interjúsorozat 

és a kiberbiztonsági technikákat felhasználó független vizsgálat segítségével végezték el. 

Strukturált interjúsorozat készült a márkatulajdonosokat, a jogosultakat, az online piactereket, 

a vámhatóságokat, a futárszolgálatokat, a pénzforgalmi szolgáltatókat, az 

igazságszolgáltatást és a bűnüldözést képviselő szakértőkkel. Független kutatásokat 

végeztek a digitális kriminalisztika és az eseményre való reagálás területén alkalmazott 

kiberbiztonsági vizsgálati módszerek és gyakorlatok felhasználásával. Ez a megközelítés 

lehetővé tette a jogsértők által használt úgynevezett taktikák, technikák és eljárások (a 

továbbiakban: TTP-k) azonosítását. A TTP-ket ezután az üzleti esetleírásokban dolgozták ki, 

és ezek képezték az üzleti modellek elemzésének alapját (2). 

A tanulmány kontextusa: A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések a változó 
internetes környezetben 

2019-ben az EU-ba behozott hamisított és kalózáruk értékét 119 milliárd euróig terjedő 
összegre, azaz az összes uniós behozatal 5,8%-ára becsülték (3) Ennek az értéknek a nagy 

részét az internetes tranzakciók teszik ki. Az online kereskedési platformok hatalmas piaci 

jelenléte miatt e platformok az áruk értékesítésének keresett csatornái. Amint azt az EUIPO 

és az Europol 2019-ben kiemelte, az e platformokkal való visszaélés „a hamisított és 

kalózáruk értékesítésével foglalkozó bűnözői csoportok fontos bevételi forrásává vált” (4). 

Bár a jogsértő áruk online piactereken történő értékesítése nem új keletű, néhány úttörő 
tendencia hátráltatja a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogérvényesítésre irányuló 

erőfeszítéseket. 

• Több kereskedői fiók. A szervezett bűnözői csoportok szisztematikusan visszaélnek a

kereskedési platformokkal azáltal, hogy ugyanazon a platformon és különböző

médiákon keresztül különböző néven több fiókot nyitnak.

• Online hirdetés. A kereskedők manipulálják az online hirdetési szolgáltatásokat azáltal,

hogy tiltott tevékenységüket márkákhoz kötik, és hirdetéseket helyeznek el jogszerű

(2) A kiválasztott 13 esettanulmányt e jelentés melléklete ismerteti.
(3) OECD/EUIPO (2021) Global Trade in Fakes: A Worrying Threat, OECD Publishing, Párizs 2021, 3. és 58. o.
(4) EUIPO/Europol (2019) Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019, 11. o.
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webhelyeken vagy közösségi média platformokon, hogy a forgalmat külső webhelyekre 

vagy a szellemi tulajdont sértő árukat kínáló online piacterek árulistáira irányítsák. 

• A közösségi médiában való jelenlét. A kereskedők visszaélhetnek a közösségi média

platformok több funkciójával a fogyasztók nagy számának elérése érdekében (5).

Például hamisított árukat hirdethetnek bejegyzéseken és üzeneteken keresztül

nyilvános, privát vagy kiválasztott csoportos kommunikáción keresztül vagy élő

közvetítés útján, majd az ügyfeleket az illegális értékesítéshez irányíthatják, akár külső

platformokon, akár a közösségi média e-kereskedelmi helyein.

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések feltérképezése az online kereskedési 
platformokon 

Az online piactereken előforduló, szellemi tulajdont sértő tevékenységek elsősorban 

hamisított vagy kalózáruk értékesítését foglalják magukban. A hamisított és kalózárukat 

különböző jogi eszközök és nemzeti jogszabályok határozzák meg. Ezek a meghatározások 

jelentősen eltérhetnek. E tanulmány alkalmazásában a hamisítás a védjegybitorlás 

nyilvánvaló formájára utal, amikor az áruk olyan megjelölést viselnek, amely vagy azonos a 

bejegyzett védjeggyel vagy egyébként nem különböztethető meg attól. A hamisított áruk a 

gyenge minőségű utánzatoktól („hamisítványok”) a márkás termékek megjelenéséhez 

közelebb álló másolatokig („másolatok”) terjednek. A kalózkodás a szerzői vagy 

formatervezési mintával kapcsolatos jogokat sértő áruk értékesítése, és az mind a fizikai, mind 

a digitális árukra vonatkozik. 

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértés egyéb formái olyan megjelölések használatát 

foglalják magukban, amelyek megtévesztésig hasonlóak a védjegy jogos tulajdonosának 

védjegyéhez, vagy amelyek sértik a védjegy hírnevét. A jogsértés e kevésbé nyilvánvaló 

formái egyszerű és nagyon összetett eseteket is magukban foglalnak, amelyek eseti 

vizsgálatot tehetnek szükségessé. Ezenkívül a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértés a 

„szürke piaci” termékek, nevezetesen a szellemi tulajdon jogosultjának engedélye nélkül 

behozott és értékesített eredeti termékek értékesítését is magában foglalhatja. 

(5) EUIPO (2021) Monitoring and analysing social media in relation to IP infringement; EUIPO (2021) Social Media
– Vitairat. New and existing trends in using social media for IP infringement activities and good practices to address
them, 2021. június.
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A jelen tanulmány szempontjából az alábbi táblázatban szereplő meghatározásokat 

használjuk. Ezek a meghatározások eltérhetnek az egyes jogrendszerekben használt pusztán 

jogi meghatározásoktól, de az elképzelés szerint minden érintett tevékenység vagy áru 

valamilyen módon sérti a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat. 

JOGSÉRTŐ ÁRUK: PÉLDÁK 

Fizikai Digitális 

Hamisítás 
• Hamisítványok (gyenge minőségű

utánzatok)
• Másolatok (ugyanolyan

megjelenésű másolatok)

• Számítógéppel segített tervezésű
(CAD) fájlok 3D nyomtatásra

Kalózkodás 

• Fizikai eszközökön (CD, DVD) lévő
szerzői jogi tartalmak másolatai

• Formatervezett tárgyak másolatai
• TPM kijátszó eszközök
• TV decoder smart kártyák
• Hamisított set-top box vagy stick

• Szoftvermásolatok
• Aktiváló kulcsok szoftverekhez,

videójátékokhoz vagy
adatbázisokhoz

• Streaming szolgáltatók feltört
fiókjai

• Számítógéppel segített tervezésű
(CAD) fájlok

Megtévesztés • Hasonló márkanév, logó vagy
csomagolás hasonló árukon

• Hasonló márkanév és/vagy logó
hasonló digitális árukon, pl.
szoftverek, videojátékok vagy
alkalmazások

Márkával való 

visszaélés 
• Híres márkák nem kapcsolódó

árukon való alkalmazása

• Híres márkák virtuális térben
vagy nem helyettesíthető
tokeneken való használata

Szürke piac 
• Párhuzamos importok
• Túllépések
• Elutasítások

• N/A

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértést elkövetőknek az online platformra vonatkozó 

választása nagymértékben függ az értékesítésre kínált áru vagy szolgáltatás típusától, a 

célközönségtől, valamint attól, hogy a jogsértést elkövető „alkalmi” vagy „rendszeres” 

kereskedő. Az „általános” nagykereskedelmi és aukciós piacok mellett vannak „specializált” 

piacok, mint például a kézműves termékek, a független kiskereskedők, a digitális áruk (pl. 

videojátékok és szoftverlicencek) és a nem helyettesíthető tokenek (NFT) piaca. Egyre 

fontosabb szerepet játszik a „közösségi kereskedelem”, nevezetesen a C2C és B2C 

értékesítés a közösségi médián keresztül. A főbb közösségi média platformok saját e-

kereskedelmi funkciókat fejlesztettek ki. Egyre növekvő tendencia a közösségi média élő 

közvetítési lehetőségeinek használata a termék vásárlók részére való értékesítésére és 

bemutatására. 

A rendszeresen hamisító eladók a darkneten működő illegális piactereket is használhatják, 

ahol a tranzakciókat névtelenül és kriptovaluták segítségével hajtják végre. 
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Az alábbi táblázat irányadó jelleggel szemlélteti a szellemi tulajdont sértő áruk egyes 

kategóriáinak rendeltetési piacterét, annak valószínűsége szempontjából, hogy egy adott 

terméket egy bizonyos típusú piacon észlelnek. 

Jogsértő áruk 

A piactér típusa I. Hamisítás
II. 

Kalózkodás 
III. 

Megtévesztés 
IV. 

Visszaélés V. Szürke piac

Nagykereskedelem 

Árverés/Használt 
áru 

Kézműves / 
művészeti 

Közösségi média 

Munka / 
Szolgáltatás 

Digitális áruk 

Darknet 

A nyomozás és a jogérvényesítés ellátási lánc szempontú megközelítése 

A szellemi tulajdonnal kapcsolatban a harmadik személyek kereskedési platformjain 

regisztrált kereskedői fiókokon keresztül elkövetett jogsértés alapjául szolgáló folyamat egy 

hét szakaszból álló ellátási láncból áll, a jogsértő áru előállításától a kiszállításáig. Ez egy 

folyamatos folyamat az információ, a fizikai tárgyak és a pénz áramlása révén, amely számos 

közvetítőt érint. A jogérvényesítés szempontjából az illegális tevékenység láthatósága 

várhatóan csökkenni fog, amikor visszautazunk az ellátási lánc mentén (jobbról balra), és nőni 

fog, ahogy közeledünk az ügyfélhez (szállítás, a szélső jobb oldalon). 

Az ellátási lánc mentén a jogsértők a jogérvényesítésre irányuló intézkedések elkerülésére 

számos technikát alkalmaznak, így például az áruk észlelésének, eltávolításának, 

lefoglalásának vagy elkobzásának elkerülésére szolgáló technikákat. Ez ad tájékoztatást a 

Nyersanya
g-ellátás Előállítás

Raktározá
s és 

leltározás

Online 
értékesítési 

ajánlat
Marketing Értékesít

és Szállítás

Csekély 

mértékben 

Nagy 

mértékben 
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jogérvényesítésben részt vevők által a lánc egyes szakaszaiban meghozható 

intézkedésekhez. Ezek az intézkedések magukban foglalják a nyomozást és a bűnüldözést, 

valamint az önszabályozó végrehajtási intézkedéseket. 

Az alábbi táblázat összefoglalja a jogalkalmazók, az online platformok és a szellemi tulajdon 

jogosultjai számára a jogérvényesítésnek az ellátási lánc egyes szakaszaiban elérhető 

legfontosabb intézkedéseit: 

JOGÉRVÉNYESÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 

• Az anyagok nyomon követése: azon hotspotok azonosítása,

ahol az anyagokat előállítják vagy ahonnan azok származnak, és e

helyek adatbázisának vezetése.

• Vámellenőrzések: a származási országokból és/vagy az ismert

hotspotokról származó, előzményekre vonatkozó információk,

valamint a vámnyilatkozatok űrlapjain található információk

felhasználása.

• A gyártók bankszámláinak zárolása.

• Az áruk előállítását befolyásoló trendek és szezonális események

(pl. sportesemények kezdete, népszerű termékek megjelenése)

követése.

• Az áruk elkobzása/lefoglalása: váratlan rajtaütés a szellemi

tulajdonnal kapcsolatos jogsértést elkövetők leltárában és a

jogsértő tárgyak feletti ellenőrzés átvétele.

• A kereskedési platform által tudatlanul befogadott, jogellenes

árukat kínáló kereskedők felderítése.

• Az értesítési és eltávolítási eljárások aktiválása: az árulisták és

a kereskedői fiókok eltávolítása.

• Jelzések követése: egy piactér riasztási jelzői, például az alábbi

ajánlatok: „túl szép ahhoz, hogy igaz legyen”, és/vagy rövid időn

belül rendkívül nagy mennyiségű pozitív visszajelzés érkezése.

2. Előállítás

3. Raktározás
és leltározás

4. Online
értékesítési 

ajánlat

5. 
Marketing

1. 
Nyersanyag-

ellátás
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• A kommunikáció nyomon követése: a közösségi média

platformjairól érkező online kommunikáció, a peer-to-peer

kommunikáció és a hirdetési alkalmazások követése.

• Hirdetések eltávolítása: a hirdetési kulcsszavak eltávolítása, a

keresőmotorokon elért találatok törlése, a termék vagy kereskedői

fiók eltávolítása.

• Kapcsolattartás a bankokkal/pénzügyi hatóságokkal a
pénzügyi tranzakciók mögött álló jogalanyok felderítésére és

azonosítására, valamint a bankszámlák letiltására.

• Kapcsolattartás a pénzforgalmi szolgáltatókkal a tranzakciók

letiltására azonosított illegális kereskedők esetén.

• A pénz követésére irányuló nyomozás: teljes körű profil

készítése a kereskedőkről a vizsgált pénzügyi tranzakciók

elemzése alapján.

• Tesztvásárlás: szellemi tulajdont sértő termékek vásárlása annak

érdekében, hogy összegyűjtsék a jogellenes kereskedő elleni

eljárás megindításához szükséges bizonyítékokat.

• Kapcsolattartás futárokkal/postai szolgáltatókkal a hamisított

termékek forgalmazásának megakadályozása és/vagy a

forgalmazók címének azonosítása érdekében.

• Kapcsolattartás a vámhatóságokkal a jogsértő áruk

lefoglalására és elkobzására irányuló eljárások megindítása

érdekében, valamint adatkérés az áruk megsemmisítése után.

• Áruk lefoglalása a vám- vagy postai szolgálatóknál.

• Az útvonalak nyomon követése a termék, a forgalmazók és a

kereskedők származásának, valamint annak megállapításához,

hogy a termékek hogyan jutnak el a vevőkhöz.

• Azon gyanúsítottak megfigyelése, akik szokatlan mennyiségű

váratlan megrendelést kapnak a rendes útvonalakról.

6. 
Értékesítés

7. Szállítás
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Intézkedések, politikák és stratégiák a hatékony jogérvényítés érdekében 

A szellemi tulajdonnal kapcsolatban harmadik felek kereskedési platformjain elkövetett 

jogsértések kezelése számos intézkedést, politikát és taktikát foglal magában. Ide tartoznak 

a jogérvényesítésre irányuló intézkedések és az összes érintett fél közötti együttműködés 

részeként hozott önkéntes intézkedések. Az EU-ban a 2011-ben aláírt és 2016-ban 

felülvizsgált egyetértési megállapodás biztosítja ezen önkéntes intézkedések általános keretét 

(6). Az egyetértési megállapodás szerinti jó gyakorlatok közé tartoznak a proaktív 
intézkedések, amelyek célja, hogy megelőzzék a jogsértő tevékenységeket, mielőtt azok 

bekövetkeznének, és a reaktív intézkedések, amelyek célja, hogy visszatartsák vagy 

korlátozzák e tevékenységek hatását, amint azok bekövetkeznek. 

• Önkéntes proaktív és megelőző intézkedések. Ezen intézkedések jogalapját az

online piacterek általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) elfogadásából eredő

szerződéses kötelezettségek biztosítják, amelyek tiltják a harmadik felek jogait sértő

áruk értékesítését. Ezek, a szellemi tulajdon jogosultjaival együttműködésben

kidolgozott intézkedések a következők.

(i) A visszaesőkre vonatkozó politikák: felfüggeszthetik vagy letilthatják azon

felhasználók fiókját, akik ismétlődően megsértik az általános szerződési

feltételeket.

(ii) Személyazonosság-ellenőrzés: az ismétlődő jogsértések elleni politikák

hatékonyságának biztosítása érdekében a platformok megkövetelik a

felhasználóktól, hogy a fióknyitás feltételeként a személyazonosságot igazoló

érvényes okmányt mutassanak be, például személyazonosságot vagy lakcímet

igazoló okmányt. A kereskedési platformok működési engedély igazolását is

megkövetelhetik, és korlátozhatják bizonyos kulcsszavak profilnevekben való

használatát.

(iii) A termékek nyomon követhetősége: a főbb kereskedési platformok

nyomonkövetési rendszereket vezettek be, amelyekben minden tétel egyedi

(6) Európai Bizottság (2016) A hamisított áruk internetes értékesítésének megakadályozásáról szóló egyetértési
megállapodás, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-
understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en.

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_en
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kóddal rendelkezik az eredetisége ellenőrzéséhez azt megelőzően, hogy elér a 

vevőhöz. 

(iv) Egyéb technológiai megelőző intézkedések: a kereskedési platformok és a

közösségi média kulcsszószűrést, tartalom-moderálást és képfelismerési

technológiát alkalmaz a jogsértő árulisták felderítésére az értékesítés

véglegesítése előtt.

• Értesítés és eltávolítás: Az értesítési és eltávolítási eljárások jelentik a legfontosabb

önkéntes reaktív intézkedéseket az online elérhetővé tett jogsértő tartalmak

bejelentése és eltávolítása folyamatának racionalizálása érdekében. Az egyetértési

megállapodás keretében kidolgozott jó gyakorlatok szerint a hatékony értesítési és

eltávolítási eljárások a következők.

(i) tájékoztató csomag a jogosultak számára, részletes utasításokkal az értesítés

aktiválásához benyújtandó információkról.

(ii) eszközök több értesítés vagy „tömeges” kérelmek kezelésére, lehetővé téve a

jogosultak számára, hogy több jogsértő árulistát foglaljanak egyetlen eltávolítás

iránti kérelembe.

(iii) a „megbízható bejelentők” programjai, gyorsított, kiváltságos értesítési

csatornákkal és gyorsabb eltávolítással a „megbízható” jogosultak számára, akik

speciális szakértelemmel és kifejezett technológiával rendelkeznek a jogsértő

tartalmak felderítésére és azonosítására.

(iv) keresési és jelentési eszközök, amelyek megkönnyítik a platformon lévő

potenciálisan jogsértő tartalmak keresésének folyamatát képfelismerés és más

technológiák segítségével.

(v) tájékoztatás a felhasználók számára az eltávolítás okáról és az ismétlődő

jogsértések lehetséges következményeiről, valamint könnyen hozzáférhető

információk a fellebbezési jogról vagy a szellemi tulajdon jogosultja értesítésének

megtámadására szolgáló viszontbejelentési eljárásról.
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• Automatizált észlelési intézkedések. A mesterséges intelligencián és a gépi

tanuláson alapuló észlelési rendszerek egyre nagyobb szerepet játszanak mind a

proaktív, mind a reaktív intézkedésekben.

Az online piacterekkel együttműködésben kidolgozott önkéntes intézkedések mellett a 

jogosultak és a bűnüldöző szervek olyan nyomozati és jogérvényesítésre irányuló 

intézkedéseket fogadnak el, amelyek szélesebb körűek, és az egész ellátási láncra 

kiterjednek. 

• A pénz követésére irányuló nyomozás. A „pénz követése” megközelítés az illegális

tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi tranzakciók nyomon követéséből és az azokból

való információszerzésből áll bizonyítékgyűjtés és/vagy a tevékenység

megszüntetésének céljából. A megközelítés megköveteli a különböző érintett felek,

különösen a pénzforgalmi szolgáltatók közötti együttműködést, és azt alkalmazzák a

szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértést elkövetők elleni eljárások során.

• Vám és határellenőrzés. Az EU vámhatóságai racionalizált eljárásokat és szoros

időkereteket fogadnak el annak érdekében, hogy megsemmisítsék a kis csomagokban

lévő, feltételezetten szellemi tulajdont sértő árukat, és kérésre adatokat szolgáltassanak

a jogosultaknak.

• A darknet bűnüldözés. Tekintettel az online szolgáltatók és a lehetséges kapcsolt

vállalkozások névtelenségére, a darknet piacokon történő bűnüldözés sajátos

kihívásokat jelent. A bűnüldöző hatóságok közötti globális együttműködés darknet

piacok bezárásához vezetett.

A kereskedőkkel szembeni jogérvényesítés 

Jogi lépések tehetők a kereskedőkkel szemben a szellemi tulajdont sértő áruk behozatala, 

eladásra történő felkínálása és forgalmazása miatt. Az eljárást a szellemi tulajdon jogosultjai 

vagy az online piacterek üzemeltetői, illetve ezek közösen kezdeményezhetik. Míg a szellemi 

tulajdonnal kapcsolatos jogsértés miatti polgári jogi felelősség széles körben harmonizált 

uniós szinten, legalábbis ami a közvetlen jogsértést illeti, a büntetőjogi felelősség továbbra is 

a nemzeti jogalkotók hatáskörében marad. A legtöbb uniós tagállamban a védjegyek vagy a 

szerzői jogok és a szomszédos jogok megsértése büntetőjogi szankciókat von maga után, ha 

az elkövető bűnös szándékkal (mens rea) vagy akaratlagos szándékkal követi el azt, és 
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üzletszerűen cselekszik. Ezeket a kritériumokat azonban nem minden tagállamban értelmezik 

egységesen. 

Korlátozott adatok állnak rendelkezésre az Európai Unió 27 tagállamában az egyes 

kereskedők ellen jogi eljárásokról. A rendelkezésre álló ítélkezési gyakorlat azt sugallja, hogy 

az akaratlagos szándék objektív tényezők alapján állapítható meg, mint például a 

védjegyjogosult kifejezett engedélyének hiánya vagy a termékek hamisított voltának 

vélelmezett tudata. Az „üzletszerűség” kritériuma kevésbé egyértelmű, és nagymértékben 

függ az ügyletek mennyiségétől. A tevékenységekre, például a megrendelések fogadására és 

a szállításra vonatkozó bizonyíték elengedhetetlen a nemzeti jogrendszerek által a büntetőjogi 

szankciók kiszabásához szükséges mennyiség meghatározásához. 

A közvetítőkkel szembeni intézkedések 

A kereskedőkkel szembeni jogi eljárások mellett a szellemi tulajdon jogosultjai jogorvoslatot 

kérhetnek az online piacterek üzemeltetőitől és az ellátási lánc többi közvetítőjétől is. Ide 

tartoznak különösen a raktárak, a hirdetési platformok, a pénzforgalmi és szállítmányozási 

szolgáltatók. A rendelkezésre álló bírósági jogorvoslati lehetőségek a jogsértés 
megszüntetésében állnak, amelyet az igazságügyi hatóság akkor is elrendelhet, ha a 

közvetítő nem felelős a jogsértésért, vagy mentesül a felelősség alól. 

A közvetítőkkel szemben hozott intézkedések nemcsak a meglévő jogsértések 

megszüntetésére, hanem a további jogsértések megelőzésére is irányulhatnak. Ehhez 

néhány proaktív nyomon követési feladat végrehajtására van szükség. Az uniós jog szerinti 

ilyen nyomon követési feladatok körét az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv (7) 

rendelkezései korlátozzák, és az a Jääskinen főtanácsnok által a L’Oréal kontra eBay ügyben 

javasolt „kettős azonosság” megközelítésből vezethető le: „az érintett esetekben a jogsértő 

harmadik személynek, illetve a megsértett védjegynek azonosnak kell lennie”(8). 

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól
(„Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”), 15. cikk (1) bekezdése.
(8) Jääskinen főtanácsnok indítványa (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal SA-eBay, EU:C:2010:757, 182. pont).
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A joghatóság kérdése 

Tekintettel a szellemi tulajdonnal kapcsolatban a harmadik felek piacterein regisztrált 

kereskedői fiókokon keresztül elkövetett jogsértések transznacionális jellegére, a joghatóság 

kérdése kulcsfontosságú szempont a hatékony bűnüldözés szempontjából. A felperesek 

általában az alperes lakóhelye szerinti bíróságok előtt kötelesek eljárást indítani, de 

lehetőség van arra is, hogy azon hely szerinti bíróságok előtt indítsanak eljárást, ahol a kár 
bekövetkezett, ahol a kárt okozó esemény történt, vagy ahol a jogsértést elkövették. 

A joghatóságnak a polgári eljárás tekintetében való megállapításával kapcsolatban 

figyelembe veendő kulcsfontosságú szempont, hogy a jogsértők az Európai Uniót célozták-e 

meg (páneurópai szellemi tulajdonjogok esetén) vagy egy adott tagállamot. Ha a célt 

megállapították, a szellemi tulajdon jogosultjai eljárást indíthatnak a megcélzott joghatósággal 

rendelkező bíróságok előtt. 

SZELLEMITULAJDON-
JOGOK 

A JOGHATÓSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK JOGI ALAPJA A 
NEMZETKÖZI (PÁN-EURÓPAI) SZELLEMI TULAJDONNAL 
KAPCSOLATOS VITÁKBAN 

Európai uniós védjegyek 
Az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/1001 rendelet 

(9), 125. cikk 

Közösségi formatervezési 

minták 

A közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK 

rendelet (10), 82. cikk 

Nemzeti szellemitulajdon-

jogok (nemzeti védjegyek, 

szerzői és szomszédos 

jogok, szabadalmak stb.) 

Brüsszel I. rendelet (átdolgozás) (11) 

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről, HL
L 154, 2017.6.16., 1. o.
(10) A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról (módosításokkal) HL
L 386., 2006.12.29., 14. o.
(11) Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (átdolgozás), HL L 351.,
2012.12.20., 1. o.
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A külföldi ítéleteknek az uniós tagállamok közötti elismerését és végrehajtását egységesen 

biztosítja a Brüsszel I. rendelet (átdolgozás), míg az ítéleteknek az uniós tagállamok 

joghatóságán kívüli végrehajtása rendkívül nehéz lehet a nemzeti jogszabályok eltérései 

miatt. 

A büntetőjogi joghatóság általában a területiség elvén alapul. Jelenleg az uniós jogban 

nincsenek kötelező erejű eszközök a büntetőügyekben fennálló joghatósági összeütközések 

megoldására. Az Európa Tanács számítástechnikai bűnözésről szóló 2001. évi egyezménye 

(12) azonban a nemzetközi jog fontos eszköze, amely segíti az online szerzői joggal

kapcsolatos jogsértést elkövetők elleni büntetőeljárásokban az ítélethozatal

meghatározását (13).

(12) A számítástechnikai bűnözésről szóló egyezmény, European Treaty Series 185, szám.
(13) EUIPO (2021) International judicial cooperation in intellectual property cases, 2021. március, 33. o.
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