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1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről                                                                           Hatály: 2011.IX.1-től 

 

- kivonatos közlés -   

 

1978. évi IV. törvény 

a Büntető Törvénykönyvről 

Bitorlás 

329. § (1) Aki 

a) más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt okoz, 

b) gazdálkodó szervezetnél betöltött munkakörével, tisztségével, tagságával visszaélve más szellemi alkotásának 

hasznosítását vagy az alkotáshoz fűződő jogok érvényesítését attól teszi függővé, hogy annak díjából, illetve az abból 

származó haszonból vagy nyereségből részesítsék, illetve jogosultként tüntessék fel, 

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) E § alkalmazásában szellemi alkotás: az irodalmi, tudományos és művészeti alkotás, a találmány, a 

növényfajta, a használati minta, a formatervezési minta és a mikroelektronikai félvezető termék topográfiája. 

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 

329/A. § (1) Aki másnak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát 

haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogi törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a 

szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető üreshordozó díj, illetve reprográfiai díj megfizetését 

elmulasztja. 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó 

jogok megsértését 

a) jelentős vagyoni hátrányt okozva, 

b) üzletszerűen 

követik el. 

(4) A büntetés 

a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését különösen 

nagy vagyoni hátrányt, 

b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését 

különösen jelentős vagyoni hátrányt 

okozva követik el. 

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki 

intézkedés kijátszása 

329/B. § (1) Aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedést haszonszerzés 

végett megkerüli, vagy e célból ehhez szükséges eszközt, terméket, berendezést vagy felszerelést 

a) készít, előállít, 



2 

 

b) átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki 

intézkedés megkerülése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő gazdasági, műszaki, szervezési ismeretet 

másnak a rendelkezésére bocsátja. 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői jogról szóló törvényben 

meghatározott hatásos műszaki intézkedés kijátszását üzletszerűen követik el. 

(4) Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontja esetén, aki - mielőtt a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott 

hatásos műszaki intézkedés megkerüléséhez szükséges eszköz, termék, berendezés, felszerelés készítése, illetőleg 

előállítása a hatóság tudomására jutott volna - tevékenységét a hatóság előtt felfedi, és az elkészített, illetőleg az 

előállított dolgot a hatóságnak átadja, valamint lehetővé teszi a készítésben, illetőleg előállításban részt vevő más 

személy kilétének megállapítását. 

Jogkezelési adat meghamisítása 

329/C. § Aki más szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelme alá tartozó művének, illetőleg 

teljesítményének a felhasználásával összefüggésben megjelenített, és a szerzői jogról szóló törvényben 

meghatározott jogkezelési adatot haszonszerzés végett jogosulatlanul eltávolítja vagy megváltoztatja, vétséget követ 

el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

 

___________ 


