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Az Európai Unióban évente 4,6 billió forintnak 

megfelelő kormányzati bevételcsökkenés tudható be 
a hamisításnak 

 
➢ Az új becslések feltárják a hamisítás miatt kieső nemzeti költségvetési bevételek 

mértékét 
➢ Magyarországon a kozmetikai és testápolási ágazatban kieső bevétel 23 306 millió 

forintot tesz ki 
➢ A hamisított termékek kereskedelme egyre inkább a szervezett bűnözői 

csoportokhoz fűződik 
 
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által a mai napon közzétett új jelentés 
szerint a hamisítás miatt elszenvedett gazdasági és társadalmi károk következtében a 
kormányok bevételtől esnek el, és a hamisított áruk kereskedelmével finanszírozhatók az olyan 
súlyos bűncselekmények, mint a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás. 
 
A jelentés becslése szerint az EU-tagállamok kormányai összesen akár évi 4,6 billió forintot 
veszítenek a hamisított áruk piaci jelenléte miatt, a közvetlen és közvetett adók, valamint a 
társadalombiztosítási járulékok csökkenése következtében, amelyeket az illegális gyártók nem 
fizetnek.  
 
Emellett az EUIPO becslése szerint a kozmetikai és testápolási ágazat, a bor- és szeszesital-
ágazat, a gyógyszerágazat, valamint a játékágazat évente akár 5,8 billió forintnyi 
bevételkiesést szenved el az EU-ban a hamisítás miatt. A valódi árukkal ellentétben a 
hamisítványokat nem vetik alá szigorú tesztelésnek, amellyel a biztonságos használatról vagy 
fogyasztásról gondoskodhatnának. 
 
A kozmetikai és testápolási ágazatban például a bevételkiesés több mint 790 milliárd forinttal 
emelkedett az EUIPO által 2019-ben közzétett legutóbbi ilyen elemzés óta. A megfigyelt 
ágazatok közül itt tapasztalták a legnagyobb emelkedést. A kozmetikai és testápolási ágazat 
bevételeinek mintegy 14,1%-a (2,9 billió Ft) veszik el évente az Európain Unióban a hamisított 
termékek piaci jelenléte miatt. Magyarországon ez az arány 13,2%, azaz évi 23 306 millió forint 
bevételkiesés, ami a legutóbbi becslés óta 7092 millió forint növekedést jelent. 
 
Az EUIPO elemzése szerint a feljegyzett veszélyes hamisított árukat úgy értékelték, hogy azok 
komoly kockázatot jelentenek a fogyasztókra nézve. Ezek többsége gyermekeknek készült áru, 
azaz játékok, gyermekápolási cikkek, illetve gyermekruhák. 
 
Az EUIPO és az Europol által végzett kutatások a hamisítás és más súlyos bűncselekmények 
közötti összefüggésekre is fényt derítenek. 2016 óta a végrehajtó hatóságok az EU-ban 29 
nagyszabású, hamisítás és kalózkodás elleni műveletet hajtottak végre, olyan szervezett 
bandákat célba véve, amelyek más súlyos bűncselekményekben – így a kábítószer-
kereskedelemben és a pénzmosásban – is érintettek voltak.  
 
Az EUIPO ügyvezető igazgatója, Christian Archambeau így nyilatkozott: 
 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/


 

                    

„A hamisítás áldozatokat is követelő bűncselekmény. A hamisított termékek miatt a 
jogszerűen működő vállalkozások forgalma csökken, a kormányok pedig rendkívül 
szükséges bevételektől esnek el. Az ilyen termékek egyértelmű egészségügyi és 
biztonsági kockázatot jelentenek a felhasználók számára. Az Europollal közösen végzett 
munkánk ugyanakkor arra is fényt vet, hogy a hamisításból származó bevételekből a 
súlyos szervezett bűnözést is finanszírozhatják. Ennek mindenre kiterjedő kezelése 
érdekében minden szinten összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.” 

 
A mai becsléseket a szellemitulajdon-jogok megsértéséről szóló 2020. évi helyzetjelentés 
tartalmazza, amely egybefogja az EUIPO szellemi tulajdonnal kapcsolatos uniós és globális 
szintű jelentéseit, beleértve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) és 
az Európai Szabadalmi Hivatallal (EPO) közösen végzett vizsgálatok eredményeit is. 
 
A helyzetjelentés szintén tartalmazza a nemzetközi kereskedelemben értékesített hamisított és 
kalózáruk nagyságrendjére, valamint a fokozott szellemitulajdonjog-igényű iparágaknak a 
gazdasági növekedésben és a munkahelyteremtésben kivett részére vonatkozó kutatást. A 
jelentés új meglátásokat foglal magában arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) hogyan használják fel a szellemi tulajdont. 
 
AZ EUIPO-RÓL 
 
A spanyolországi Alicante-ban működő EUIPO az EU decentralizált ügynöksége. Az intézmény 
az európai uniós védjegyek (EU védjegyek) és a lajstromozott közösségi formatervezési minták 
(RCD) lajstromozását végzi, amelyekre az EU valamennyi tagállamában szellemi tulajdoni 
védelmet nyújt. Az EUIPO együttműködési tevékenységeket is folytat az EU nemzeti és 
regionális szellemi tulajdoni hivatalaival. 
 
A szellemi tulajdont érintő jogsértések európai megfigyelőközpontja 2009-ben jött létre a 
szellemitulajdon-jogok védelmének és érvényesítésének támogatása és a szellemi tulajdont 
érintő európai jogsértések növekvő veszélye elleni küzdelem elősegítése céljából. A 
megfigyelőközpont a 386/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 2012. június 5-én 
került az EUIPO felügyelete alá. 
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