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Összefoglaló 

 

Az elmúlt években az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság és az EUIPO a szellemitulajdon-jogok 

megfelelő végrehajtó hatóságok által az EU határainál és az EU belső piacán végzett 

érvényesítésének éves eredményeit ismertető külön jelentéseket tett közzé. A két szervezet 

megállapodott abban, hogy közösen tesz közzé a szellemitulajdon-jogok érvényesítése terén az 

összes hatóság által tett erőfeszítéseket és az általuk végzett munkát bemutató éves jelentést. 

Ebben a kiadásban szerepelnek a szellemitulajdon-jogot sértő áruk visszatartására és egyéb 

kapcsolódó információkra vonatkozó 2020. évi számadatok. 

 

„A szellemitulajdon-jogok uniós érvényesítése: eredmények az EU határainál és az EU belső piacán 

2020-ban” című, tényeken alapuló dokumentum az EU határain visszatartott árukra vonatkozó, 

valamennyi uniós tagállam vámhatósága által az uniós szintű hamisítás és kalózkodás elleni 

rendszeren (COPIS)(1) keresztül jelentett adatok, valamint az EU belső piacán(2) visszatartott árukra 

vonatkozó, a 27 uniós tagállam közül 23 végrehajtó hatóságai( 3 ) által a szellemitulajdon-

érvényesítési portálon (IPEP) keresztül jelentett adatok alapján készült. E dokumentum célja, hogy 

hasznos információkkal szolgáltasson az EU-n belüli szellemi tulajdoni jogsértések elemzésének és 

a megfelelő ellenintézkedések kidolgozásának elősegítéséhez. Szélesebb körben adatokat kell 

szolgáltatnia az uniós politikai döntéshozók számára a tényeken alapuló prioritások és szakpolitikák 

kidolgozásához. 

 

A nemzeti hatóságok erőfeszítései ellenére különböző okokból bizonyos adatok továbbra sem állnak 

rendelkezésre. 

 

(1) A vonatkozó uniós vámjogszabályokkal (és különösen a 608/2013/EU rendelettel) összhangban a COPIS az uniós 

szintű hamisítás és kalózkodás elleni rendszer, amely tartalmazza az összes intézkedés iránti kérelmet és az összes 

visszatartást. A COPIS az egyetlen jogi csatorna a jogosultak és a vámhatóságok közötti információmegosztáshoz. 

(2) Röviden, az uniós belső piacnak az adott tagállamra eső részére a dokumentum egészében a tagállam nemzeti 

piacaként utalunk. 

(3) Az osztrák és a német végrehajtó hatóságok nemzeti piacon visszatartott árukra vonatkozó nyilvántartásai nem állnak 

rendelkezésre, az első esetében azért, mert az osztrák jogszabályok nem teszik lehetővé a rendőrség számára, hogy a 

hamisított vagy kalózárukat a nemzeti piacon hivatalból visszatartsák, a második esetében pedig azért, mert Németország 

még nem csatlakozott az adatszolgáltatási hálózathoz. Ezenkívül Finnországból és Svédországból még mindig hiányoznak 

a 2020-ban visszatartott árukra vonatkozó adatok. 
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Visszatartások az EU határain 2020-ban 
 
A feltehetően szellemi tulajdonjogot sértő áruk vámhatóságok által az EU határainál történő 

visszatartásának éves száma(4) az előző évhez képest 2020-ban jelentősen csökkent (a 2019. évi 

mintegy 90 000-ről 2020-ban mintegy 70 000-re). A megindított eljárások száma is csökkent, a 2019. 

évi körülbelül 117 000-ről 2020-ban mintegy 102 000-re. Hasonló csökkenés figyelhető meg a 

lefoglalt árucikkek száma tekintetében is (a 2019. évi körülbelül 41 millióról 2020-ban mintegy 

27 millióra). A visszatartott árucikkek becsült értéke azonban némileg nőtt, mintegy 759 millió EUR-

ról mintegy 778 millió EUR-ra, ami egyenlő részben a visszatartott termékek kosarának az előző 

évhez képest drágább tételek felé való elmozdulásának (több ruházat), valamint egyes lefoglalt 

termékek (órák) becsült egységára emelkedésének tudható be, ami semlegesítette a visszatartott 

áruk becsült értékének egyébként a visszatartott árucikkek számának csökkenése következtében 

várható csökkenését. Különböző tényezők – például a világjárvány első hónapjaiban kisebb 

forgalmú kereskedelem, kevesebb határokat átlépő áru, valamint a szokásos ellenőrzés elvégzése 

során nehézségekkel szembesülő végrehajtó hatóságok – kombinációja miatt a Covid-válság 

bizonyosan hatással volt 2020-ban a visszatartások eredményeire a határokon. 

 

Az eljárások számát tekintve a leggyakoribb termék-alkategóriák a gyakori fogyasztási cikkek 

(ruházat és lábbelik, sport- és nem sportcipők) és a luxuscikkek (táskák, tárcák és pénztárcák, 

valamint órák). A visszatartott árucikkek számát tekintve viszont azok az alkategóriák szerepeltek 

az első ötben, amelyekben az egységtétel mérete és értéke általában kisebb, és amelyeket főként 

nagyobb szállítmányok formájában, konténerekben vagy tehergépkocsikban szállítanak 

(csomagolóanyagok, öngyújtók, egyéb áruk), azonban az élelmiszerek és a ruházat is erősen érintett 

volt. Ami a visszatartott áruk becsült értékét illeti, egyértelműen azok a luxustermékek vezetik a 

rangsort, amelyeknél a valódi termék egyes példányai magas belföldi kiskereskedelmi értéket 

képviselnek (különösen az érintett márkák miatt), mint például az órák, ruházat, táskák, tárcák és 

pénztárcák. 

 

 

(4) Minden egyes visszatartás ügynek minősül, amely egytől több millióig terjedően több egyedi árucikket érint, és 

különböző árukategóriákra és különböző jogosultakra terjedhet ki. Valamely ügyben az egyes jogosultak tekintetében a 

vámhatóság kezdeményez eljárást. 
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Ami az EU-ba érkező szellemitulajdon-jogokat sértő cikkek eredetét illeti, a volumenek azt mutatják, 

hogy származási országként Kína (a kategóriák többsége esetében), Hongkong (Kína) (a 

mobiltelefon-kiegészítők és címkék, azonosító címkék, matricák fő forrása) és Törökország (a 

ruházat, gyógyszerek és ruházati kiegészítők fő forrása) elsősége állandó, míg számos további 

ország egyes kategóriáknál jelenik meg. 

 

Az ügyek száma és az áru típusa közötti kapcsolat a szállítóeszközökben is tükröződik. Gyakori 

fogyasztási cikkekkel kapcsolatos, azonban kis mennyiséget érintő ügyek többsége postai úton és 

futárszolgálat révén valósul meg. Ezek együttesen az összes ügy 85%-át, azonban csak az 

árucikkek számának 5%-át teszik ki. Az árucikkek EU-ba történő behozatalának fő szállítási módja 

a tengeri és közúti közlekedés, amelyek együttesen az összes szállított árucikk 87%-át, azonban az 

ügyek mindössze 2,8%-át teszik ki. 

 

Azon esetek tekintetében, amelyekben a megsértett szellemi tulajdonjogok nyilvántartásban 

szerepelnek, az uniós határokon visszatartott áruk esetében a leggyakrabban megsértett 

szellemitulajdon-jogként a védjegyek dominanciája volt megfigyelhető (a lefoglalt árucikkek több 

mint 72%-ában, amikor legalább egy szellemitulajdon-jogot megsértettek, védjegybitorlás történt). 

Egyéb megsértett jog a formatervezési minta volt (a lefoglalt tételek több mint 27%-a), amelyet 

messze elmaradva a szerzői jog és a földrajzi jelzések követtek (5). 

 

A vámhatóságok által indított visszatartási eljárások csaknem 83%-ában az árukat a rendes vagy 

kiscsomagokra vonatkozó eljárás keretében megsemmisítették azt követően, hogy az áruk 

tulajdonosa és a jogosult hozzájárult azok megsemmisítéséhez. A visszatartások 7%-ában vagy 

bírósági eljárás indult a jogsértés megállapítása érdekében, vagy az árukkal büntetőeljárás 

keretében foglalkoztak, vagy az ügyet peren kívül rendezték. Az eljárások 10%-ában azonban az 

árucikkeket kiadták, vagy azért, mert a jogosult nem válaszolt a vámhatóság által küldött értesítésre, 

vagy azért, mert végül megállapították, hogy az árucikkek eredeti áruknak minősülnek, vagy mert 

nem került sor jogsértésre. 

 

 

(5) A visszatartott áruk tekintetében megsértett – a COPIS-ban és az IPEP-ben – bejelentett szellemitulajdon-jogok teljes 

száma az EU határoknál, illetve az uniós belső piacon meghaladja a lefoglalt árucikkek számát. Ennek az az oka, hogy a 

két eszköz lehetővé teszi, hogy a megsértett szellemitulajdon-jogokat többször kapcsolják egy adott árucikk 

visszatartásához. 
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Visszatartások az EU belső piacán 2020-ban 
 
Az előző évhez képest 2020-ban az uniós belső piacon visszatartott, szellemitulajdon-jogokat sértő 

áruk száma növekvő tendenciát mutatott. A rendőrség, a vámhatóság és a piacfelügyeleti hatóságok 

által ebben a helyzetben közölt adatok szerint a szellemitulajdon-jogot sértő, és visszatartottként 

bejelentett áruk éves száma 2019-hez képest (44 millió) 2020-ban nőtt (46 millió). A bejelentett 

számadatokat – de csak részben – a világjárvány miatti lezárás és a brit végrehajtó hatóságok által 

szolgáltatott adatok hiánya határozta meg. Azon belső piaci végrehajtó hatóságok által 2019-ben 

végzett visszatartások, amelyek 2020-ban nem nyújtottak be jelentést, mintegy 1,3 millió árucikket 

érintettek. Az adatszolgáltatás ezen hiányosságai ellenére az uniós belső piacon visszatartott 

árucikkek száma 2019 és 2020 között enyhe, 1,6 millió árucikkes növekedést mutatott, ami 

évenkénti 3,6%-os növekedést jelent a visszatartottként bejelentett árucikkek számában. Ezeknek 

a visszatartott árucikkeknek a becsült értéke azonban 0,5 milliárd EUR-val csökkent, ami évenkénti 

27%-os csökkenést jelent a visszatartott fő vagy drágább termékek (különösen a rögzített CD/DVD-

k, ékszerek és ruházati kiegészítők) egységértékének csökkenése miatt. 

 

A visszatartott árucikkek száma és a becsült érték tekintetében 2020-ban a belső piacon az összes 

visszatartás 89-93%-a az első 5 tagállamban történt. Ami a visszatartott árucikkek számát illeti, 

egyértelműen Olaszország az első az árucikkek közel 40%-ával. A becsült értéket tekintve 48% 

feletti aránnyal Görögország volt az első helyen. Az árucikkek és a becsült érték tekintetében 

Magyarország és Franciaország is szerepel az első 5-ben, míg Bulgária és Horvátország zárta ezt 

a rangsort a visszatartott árucikkek száma, illetve a becsült érték tekintetében. 

 

Az első 4 azonosított termék-alkategóriában a ruházati kiegészítők vezetik a listát, mind az EU belső 

piacán visszatartottként bejelentett árucikkek számát, mind ezen árucikkek becsült értékét tekintve, 

amelyeket mindkét paraméter esetében a rögzített CD/DVD-k követnek. 2020-ban a 

csomagolóanyagok, valamint a címkék, azonosító címkék, matricák alkategóriái szerepelnek az első 

négy helyen az EU belső piacán leggyakrabban visszatartott termékek esetében, a becsült érték 

tekintetében pedig a ruházat és a nem sportcipők szerepelnek a listán. Ki kell emelni, hogy a 

csomagolóanyagok – több hamisított termék előállítására azáltal gyakorolt potenciális 

multiplikátorhatásukkal, hogy hamis csomagolóanyagokba csomagolják a márkajel nélküli 

termékeket – szintén szerepelnek az uniós határoknál az 5 leggyakrabban visszatartott termékek 

között. 
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Végül a védjegyek, mint az EU belső piacán visszatartott áruk tekintetében leggyakrabban 

megsértett szellemitulajdon-jog szerepe volt meghatározó (a lefoglalt árucikkek több mint 76%-a). 

Egyéb megsértett jogok, mint például a formatervezési minták (a visszatartott árucikkek mintegy 

23%-a), amelyeket szorosan követ a szerzői jog (több mint 22%), továbbá a belső piacon megsértett 

szellemi tulajdonjogokként a szabadalmak is – kisebb mértékben – szerepet játszottak. 

 

Visszatartással kapcsolatos átfogó adatok 2020-ban: összesített adatok az EU határain és az 
EU belső piacán 
 
A visszatartott és az EU-ban ki nem adott hamisított árucikkek mennyisége 2020-ban mintegy 

66 millió árucikk volt(6). Ez azt jelenti, hogy 2019-hez képest (76 millió árucikk) csaknem 13%-kal 

csökkent a visszatartott és ki nem adott árucikkek száma. Ezen árucikkek több mint 69%-át a belső 

piacon, a többit pedig az EU határán tartották vissza. 

 

Az EU-ban visszatartott összes hamisított áru becsült értéke mintegy 2 milliárd eurót tett ki. Ez az 

érték mintegy 19%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A bejelentett visszatartott tételek 

összértékének mintegy 65 %-át a belső piacon belüli visszatartások tették ki, míg a fennmaradó rész 

az EU határain végzett visszatartásokból eredt. 

 

A legtöbb visszatartást jelentő 10 tagállamhoz tartozik a tételek, illetve a becsült összérték több mint 

91%-a. Mennyiséget tekintve – az összes visszatartás több mint 34%-ával – Olaszországban voltak 

a legmagasabb egyéni számok, Görögországban pedig a becsült érték tekintetében, 34%-kal. 

 

Az azonosított lefoglalt termékek 4 leggyakoribb alkategóriája a visszatartott termékek számában 

kifejezve a ruházati kiegészítők, csomagolóanyagok, rögzített CD/DVD-k és címkék, azonosító 

címkék, matricák voltak. Ez a négy alkategória a regisztrált termékek 49%-át tette ki. 

 

Ami a bejelentett árucikkek becsült értékét illeti, az azonosított termékek négy alkategóriáját messze 

a ruházati kiegészítők vezették, amelyeket a ruházat, a rögzített CD/DVD-k és az órák követtek. 

 

(6) Fontos hangsúlyozni, hogy az összes visszatartásra vonatkozó adatok nem az EU határon visszatartott áruk és az 

uniós tagállamok nemzeti piacain visszatartott árukra vonatkozó adatok pontos összege, mivel az EU határon visszatartott, 

azonban később kiadott hamis árukat nem rögzítik a szellemitulajdon-jogok érvényesítésére szolgáló portálon, ezért azok 

nem szerepelnek az átfogó eredményekben. 
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Ezek az alkategóriák a 2020-ban bejelentett visszatartások becsült értékének több mint 68%-át 

képviselték. 
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