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2012. évi C. törvény 

 

a Büntető Törvénykönyvről 

 

– kivonatos közlés a törvény 2018. január 1-jétől hatályos szövegéből – 

 

 

XXXVII. FEJEZET 

A SZELLEMI TULAJDONJOG ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK 

Bitorlás 

384. § (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, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) E § alkalmazásában szellemi alkotás: 

a) a szerzői jogi védelem alá tartozó irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás, 

b) a szabadalmazható találmány, 

c) az oltalmazható növényfajta, 

d) az oltalmazható használati minta, 

e) az oltalmazható formatervezési minta, 

f) a mikroelektronikai félvezető termék oltalmazható topográfiája. 

Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 

385. § (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló 

szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség 

miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a szerzői jogról szóló 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 nagyobb vagyoni hátrányt okozva követik el. 

(4) Ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését 

a) jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig, 

b) különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két évtől nyolc évig, 

c) különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz évig 

terjedő szabadságvesztés. 

(5) Nem valósítja meg az (1) bekezdés szerinti bűncselekményt, aki másnak vagy másoknak 

a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy 

jogait többszörözéssel vagy lehívásra történő hozzáférhetővé tétellel sérti meg, feltéve, hogy a 

cselekmény jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja. 
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Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása 

386. § (1) Aki a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki intézkedést 

haszonszerzés végett megkerüli, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

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

hatásos műszaki intézkedés megkerülése céljából 

a) az ehhez szükséges eszközt, terméket, számítástechnikai programot, berendezést vagy 

felszerelést készít, előállít, átad, hozzáférhetővé tesz, vagy forgalomba hoz, 

b) az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő gazdasági, műszaki vagy szervezési ismeretet 

másnak a rendelkezésére bocsátja. 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a műszaki intézkedés 

kijátszását üzletszerűen követik el. 

(4) Nem büntethető a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott hatásos műszaki 

intézkedés megkerüléséhez szükséges eszköz, termék, berendezés, felszerelés készítése vagy 

előállítása miatt az, aki mielőtt tevékenysége a hatóság tudomására jutott volna, azt a hatóság 

előtt felfedi, és az elkészített, illetve az előállított dolgot a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi 

a készítésben vagy az előállításban részt vevő más személy kilétének megállapítását. 

Jogkezelési adat meghamisítása 

387. § Aki haszonszerzés végett 

a) hamis jogkezelési adatot készít, 

b) a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott jogkezelési adatot eltávolítja vagy 

megváltoztatja, 

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Iparjogvédelmi jogok megsértése 

388. § (1) Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy 

európai uniós jogi aktus alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát 

a) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével, 

b) az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével előállított áru forgalomba hozatalával, 

vagy az ilyen áru forgalomba hozatal céljából való megszerzésével vagy tartásával 

megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az 

iparjogvédelmi jogok megsértését üzletszerűen követik el. 

(3) Ha az iparjogvédelmi jogok megsértését 

a) jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés egy évtől öt évig, 

b) különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két évtől nyolc évig, 

c) különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz évig 

terjedő szabadságvesztés. 

(4) E § alkalmazásában 

a) iparjogvédelmi oltalom: 

aa) a szabadalmi oltalom, 

ab) a növényfajta-oltalom, 

ac) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány, 

ad) a védjegyoltalom, 

ae) a földrajziárujelző-oltalom, 

af) a formatervezésiminta-oltalom, 

ag) 
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ah) 

b) áru alatt értendő minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog és a szolgáltatás. 

Magánindítvány 

388/A. § A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerinti esetekben a 385. §-ban és a 388. 

§-ban meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető, kivéve, ha azzal 

összefüggően nem magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek. 

Értelmező rendelkezés 

388/B. § E fejezet alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű 

bűncselekmény a vagyon elleni bűncselekmény. 

*** 

Versenytárs utánzása 

419. § (1) Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, 

csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel állít elő, amelyről a versenytárs vagy annak 

jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel, vagy ilyen árut forgalomba hozatal 

céljából megszerez, tart, vagy forgalomba hoz, ha más bűncselekmény nem valósul meg, 

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

jelentős mennyiségű vagy értékű utánzott árura követik el. 

 

 

 

 


