
2012. évi II. törvény 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

 

– kivonatos közlés a törvény 2013. július 1-jétől hatályos szövegéből – 

 

185. Versenytárs utánzása 

 

231. § (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, illetőleg forgalomba hoz, feltéve, hogy az áru értéke a százezer forintot nem haladja meg, 

szabálysértést követ el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

vámszerve hatáskörébe tartozik. 

 

* * * 

 

A SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK 

 

192/A. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 

 

238/A. § (1) Aki 

a) másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz 

kapcsolódó jogát vagy jogait százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva megsérti, 

b) a szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a 

kapcsolódó jogi jogosultat megillető, százezer forintot meg nem haladó üreshordozó díj, illetve 

reprográfiai díj megfizetését elmulasztja, 

szabálysértést követ el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

vámszerve hatáskörébe tartozik. 

(3) Nem valósítja meg az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabálysértést, 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. 

 

192/B. Iparjogvédelmi jogok megsértése 

 

238/B. § (1) Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai 

uniós jogi aktus alapján fennálló szabadalmi oltalom, növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi 

tanúsítvány, védjegyoltalom, földrajziárujelző-oltalom, formatervezésiminta-oltalom, 

használatiminta-oltalom, topográfiaoltalom alapján fennálló 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 százezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okoz, szabálysértést követ el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

vámszerve hatáskörébe tartozik. 

 

 


