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Szellemi tulajdonjog védelem 

a NAV feladatkörében (I.)

� Feldolgozza a vámhatósági intézkedések iránti kérelmeket. 
Elbírálja a  védjegytulajdonosok, illetve jogi képviselőik útján 
benyújtott kérelmeket,  határozatot hoz.

� Az igazgatóságokkal történő kapcsolattartás keretében 
kihirdeti a vámfigyelési kérelmekkel elrendelt intézkedéseket, 
közvetlen kapcsolatot tart az  igazgatóságokkal. 

� Kapcsolatot tart a jogtulajdonosokkal, azok képviselőivel. 
Ennek keretében kezeli a beérkezett kérelmeket; kezeli, 
értékeli, illetve a többi vámszerv, társhatóság részére átadja a 
beérkező adatokat. 

� Közös ellenőrzéseken vesz részt. 



Szellemi tulajdonjog védelem 

a NAV feladatkörében (II.)

� Elősegíti a magyar jogtulajdonosok EU-ba történő
intézkedéseit az engedélyeik EU vámszervek részére történő
átadása által.

� Közvetlen kapcsolatot tart a külföldi kérelmezőkkel, 
valamint a tagállamok vámhatóságaival, együttműködik a 
vonatkozó EU rendeletek alapján, melynek keretében 
megosztja, publikálja a különböző vámszervektől kapott, az 
adott területre vonatkozó tapasztalatokat.

� Rendszeres oktatást, illetve bemutatót, szakmai értekezletet 
tart a vámszervek állománya részére az aktuális jogszabályi 
helyek ismertetése, a szakmai továbbképzés céljából. 

� Információkat, tapasztalatot cserél; új eljárásokat, felderítési 
módszereket vesz át; a beszerzett adatokat, információkat 
feldolgozza, értékeli, integrálja és továbbadja a NAV szervei 
felé.



Szellemi tulajdonjog védelem 

a NAV feladatkörében (III.)

� Részt vesz a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
tevékenységében, a koordináció, a szabályozás előkészítés, a 
módosító javaslatok és a hamisítással, védjegyoltalommal 
kapcsolatos egyéb ügyek kapcsán.

� Információcserét folytat a nemzeti társhatóságokkal 
(rendőrség, közterület-felügyelet, piacfelügyelet stb.).

� Képviseli Magyarországot a rendszeresen ülésező EU 
bizottságban.

� Az EU részére negyedéves, éves adatszolgáltatást végez, a 
hamisított és kalóz áruk szabad forgalomba bocsátását, 
kivitelét, újra kivitelét vagy felfüggesztő eljárás alá vonását tiltó
intézkedések megállapításáról szóló tanácsi rendeletben, 
valamint a végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben 
meghatározottak szerint. 



Szellemi tulajdonjog védelem 

és a Hungarikumok
� Javasolt a termékmegjelölés tárgykörét elsőként a Hungarikumok 

tekintetében bevezetni.

� A termékmegjelölésnek a gazdasági szereplők, elsősorban a gazdálkodók 
általi elfogadása ezen a téren lehet a legerősebb. A Hungarikumok 
megkülönböztetése mindenképpen szükséges valamilyen módon, erre éppen 
alkalmas lehet a….vázolt valamely termékazonosító eljárás vagy eszköz 
egyike.

� E termékkör megkülönböztető szerepe nem vitás, adózási potenciálja 
kiemelkedő, s egyben jelentős nemzeti értéket is képvisel.

� A Hungarikum mint termékkör különösen alkalmas e feladatra, hiszen e 
nemzeti értékekre vonatkozó törvény kiemelkedő társadalmi 
támogatottsággal rendelkezik, valamint erre a termékkörre könnyebb 
felépíteni egy kommunikációs kampányt.

� Az adózási morál javítása és az adóbevételek növelése elsőrendű feladat, 
melyet a termékkontroll jelentősen segíthet. Ennek keretében az egyedi 
azonosító jelek segítenek a hatósági munkában és egyben a gazdálkodók 
versenyképességét is növelik.



A dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátása 

kizárólag olyan adójeggyel ellátva megengedett, 
amelyen a kiskereskedelmi eladási ár feltüntetésre került.

Adójegyet igényelhet
a) a dohánygyártmány adóraktár engedélyese;

b) az importáló;
c) a bejegyzett kereskedő.

Az adójegy átvételekor meg kell fizetni azt az adót és

általános forgalmi adó összeget, amelyet az igényelt adójegyek a
dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátásakor képviselnek.

A fizetési kötelezettség halasztására van lehetőség,

amennyiben az adójegyet igénylő biztosítékot nyújt. 

Adójegy elszámolási rendszer



Az adójegyek elszállítása az adójegy- felhasználó feladata és köteles 

továbbá gondoskodni az adójegyek biztonságos tárolásáról, őrzéséről.



Elszámolás az adójegyekkel

• Nyilvántartás vezetési kötelezettség [14/1998. (IV.30.) PM rendelet]

• Havonkénti elszámolás a tárgyhót követő hónap 20-ig

• Az igazoltan fel nem használt adójegyek a havi adójegy elszámolás

során leírhatóak.



Zárjegy elszámolási rendszer

A zárjegy az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói 

csomagolási egységére felhelyezett olyan bélyeg, amely igazolja,
hogy a termék adóraktárban került előállításra (palackozásra), 

és onnan került kiszállításra, továbbá azt, hogy az adót megfizették.

A zárjegyet a magyar állam állíttatja elő, és a vámhatóság bocsátja 

- elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtott megrendelés 
alapján és elszámolási kötelezettség mellett – zárjegyfelhasználó

rendelkezésére. 

A zárjegyhez a zárjegy  előállítási költségének a megfizetése

ellenében lehet hozzájutni.





Elszámolás a zárjeggyel

Telephelyenként napi adatszolgáltatási kötelezettség

a zárjegyek készletváltozásáról.

A hatósági felügyeletet ellátó vámszerv elszámolási időszakonként 

zárjegyelszámolásról jegyzőkönyvet vesz fel.

Adóraktár esetében – készletfelvétellel egyidejűleg (az általános szabály

szerint évente, illetve a Jöt. 40. § (10) bekezdés szerint több alkalommal)

Bejegyzett kereskedő – három havonta

Importáló, eseti bejegyzett  kereskedő , közösségi kereskedelmi 

Tevékenységet végző jövedéki engedélyes kereskedő - az átvétel napját

követő 60 napon belül



A jövő…

• Adójegy:

� 2012. május 1-jétől vonalkód

� az adójegy méreteit tekintve a megoldás: 2D-s 

datamátrix kód

� hátralévő feladatok: (ügyféli tesztelés, szakértői 

engedélyeztetés, 

– sorozatgyártás)

� hatósági oldalon az eszközpark modernizálása

� 2012. július 1-jétől elektronikus napi adatszolgáltatás



Köszönöm a figyelmet!

www.nav.gov.hu


