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Összefoglalás 

 

A 2020-ban kötött megállapodásuk óta az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság (DG TAXUD) és az 

Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) évente közösen közzétesznek egy 

dokumentumot, amely bemutatja az összes hatóság által a szellemitulajdon-jogok érvényesítése 

terén tett erőfeszítéseket és elvégzett munkát. Ebben a második kiadásban a szellemitulajdon-

jogokat sértő áruk visszatartására vonatkozó 2021. évi számadatok és egyéb kapcsolódó 

információk szerepelnek. 

 

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

2021-ben” című, tényeken alapuló dokumentum az EU határainál visszatartott árukra vonatkozóan 

a 27 uniós tagállam közül 26 (1) vámhatóságai által az uniós szintű, hamisítás és kalózkodás elleni 

információs rendszeren (COPIS) 2 keresztül bejelentett adatok, valamint a belső piacon visszatartott 

árukra vonatkozóan a 27 uniós tagállam közül 21 (3) végrehajtó hatóságai által a szellemitulajdon-

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

hogy hasznos információkkal szolgáljon az EU-n belüli szellemitulajdonjog-sértések elemzéséhez 

és a megfelelő ellenintézkedések kidolgozásához. Tágabb értelemben véve a dokumentum 

adatokat hivatott szolgáltatni az uniós politikai döntéshozók számára a tényeken alapuló prioritások 

és szakpolitikák kidolgozásához. 

 

 

(1) Görögország 2021-ben nem szolgáltatott adatokat a visszatartásokra vonatkozóan. 

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

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

az összes visszatartást. A COPIS az egyetlen legális csatorna a jogosultak és a vámhatóságok közötti információ-

megosztáshoz. 

(3) Pontosításként, az EU belső piacának az adott tagállamra eső részére a dokumentum egészében a tagállam nemzeti 

piacaként utalunk. Az osztrák és a német végrehajtó hatóságoknak a nemzeti piacon visszatartott árukra vonatkozó 

nyilvántartásai nem állnak rendelkezésre, az előbbi esetében azért, mert az osztrák jogszabályok nem teszik lehetővé a 

rendőrség számára, hogy a hamisított vagy kalózárukat a nemzeti piacon hivatalból lefoglalják, az utóbbi esetében pedig 

azért, mert Németország még nem csatlakozott az adatszolgáltatási hálózathoz. Továbbá a dán, a luxemburgi, a svéd és 

a szlovén nemzeti piacokon visszatartott árukra vonatkozóan még mindig hiányoznak a 2021-es adatok, bár ezen adatok 

hiánya nem módosítja a tendenciákról alkotott átfogó képet. 
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Visszatartások az EU határainál 2021-ben 
 
Az EU határainál a vámhatóságok által visszatartott, feltehetően szellemitulajdon-jogokat sértő áruk 

éves száma (4) az előző évhez képest 2021-ben kismértékben nőtt (a 2020. évi körülbelül 70 000-

ről 2021-ben körülbelül 75 000-re). A megindított eljárások száma a 2020. évi körülbelül 102 000-ről 

2021-ben körülbelül 124 000-re nőtt. A visszatartott árucikkek száma tekintetében markánsabb 

emelkedés figyelhető meg (ez a 2020. évi körülbelül 27 millióról 2021-ben körülbelül 42 millióra nőtt), 

amely még a Covid19-világjárvány előtti 2019-es számadatot is meghaladja. A visszatartott 

árucikkek becsült értéke azonban csak kis mértékben növekedett (körülbelül 778 millió euróról 

körülbelül 806 millió euróra). A visszatartott áruk becsült értékének 2021-ben tapasztalt csekély 

növekedésére a visszatartott termékeknek a drága termékektől az olcsóbb termékkategóriák felé 

való elmozdulása, valamint a visszatartott árucikkek egyes kategóriáiban (mind a legtöbb árucikket 

tartalmazó, mind a legdrágább árucikkeket tartalmazó kategóriákban) az egységre vetített becsült 

érték csökkenése ad magyarázatot. Ez annak ellenére történt így, hogy az említett évben, azaz a 

Covid19-világjárvány második évében óriási mértékben megnőtt a visszatartott árucikkek száma. 

Annak ellenére számoltak be ilyen nagymértékű növekedésről, hogy a görög határnál visszatartott 

árukra vonatkozó adatok hiányoztak (5). 

 

Az eljárások számát tekintve a leggyakrabban érintett termék-alkategóriák a gyakori fogyasztási 

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

illatszerek és kozmetikumok, valamint órák) voltak. Ami a visszatartott árucikkek számát illeti, azok 

az alkategóriák foglalták el az első öt helyet, amelyekben az egyes tételek általában kisebb méretűek 

és olcsóbbak, és amelyeket főként nagyobb mennyiségben, például konténerekben szállítanak 

(csomagolóanyagok, egyéb áruk, mobiltelefon-tartozékok, játékok és egyéb testápolási cikkek). A 

visszatartott termékek becsült értékét tekintve azok a luxustermékek vezették a rangsort, amelyek 

tekintetében a megfelelő eredeti terméknek magas a hazai kiskereskedelmi egységértéke 

(különösen az érintett márkák miatt); ilyenek például az órák, a ruházati cikkek, a táskák, a tárcák, 

a pénztárcák és az ékszerek. Közéjük tartozik egy szokatlan termékcsoport (mobiltelefon-

tartozékok) is, aminek oka az ezen kategóriába tartozó visszatartott áruk nagy mennyisége volt. 

 

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

különböző árukategóriákra és különböző jogosultakra terjedhet ki. Minden ügy esetében a vámhatóság eljárást 

kezdeményez a jogosultak tekintetében. 

(5) A korábbi adatok szerint ezek az EU határain visszatartott hamisítványok 5-6%-át teszik ki a tételek száma, illetve 

becsült értéke szempontjából. 
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Az EU-ba érkező, szellemitulajdon-jogokat sértő árucikkek származási helyét tekintve, a sort Kína 

vezeti, majd Törökország és Hongkong (Kína) következik. A legtöbb árukategória esetében Kína az 

elsődleges származási ország. Ezenkívül a Kínából érkező, szellemitulajdon-jogokat sértő, 

leggyakrabban visszatartott áruk 6  a csomagolóanyagok voltak. A Törökországból érkező, 

leggyakrabban visszatartott áruk a ruházati cikkek, míg a Hongkongból (Kína) érkező, 

leggyakrabban visszatartott áruk a címkék, a jelölések és a matricák voltak. 

 

Ami a szállítási eszközt illeti, 2021-ben a legtöbb visszatartási ügy továbbra is postai úton és 

futárszolgálattal szállított árukhoz kapcsolódott. Az elmúlt néhány évben azonban folyamatosan 

csökkentek a postai úton szállított áruk visszatartásának esetei, míg a futárszolgálattal szállított, 

visszatartott áruk száma egyre nő. A hamisított árucikkek számát tekintve még mindig a tengeren 

és a közutakon visszatartott áruk teszik ki az összes visszatartott árucikk nagy részét, míg a 

levegőben, futárszolgálattal és postai úton szállított visszatartott áruk száma növekedett. 

 

Ami a visszatartott áruk által megsértett szellemitulajdon-jogok típusait illeti, a védjegyek (akár 

európai uniós védjegyek, akár nemzeti és/vagy nemzetközi védjegyek) voltak továbbra is a 

leggyakrabban megsértett szellemitulajdon-jogok. 

 

A szellemitulajdon-jogok megsértése miatt az EU határainál visszatartottként jelentett termékek 

azonban továbbra is az évek során az EU piacára behozott hamisított és kalózáruk számának csak 

töredékét jelentették. Az ilyen áruknak a tiltott kereskedelemről szóló OECD-EUIPO jelentésekben 

szereplő becsült mennyiségéhez viszonyítva például az EU határainál visszatartott hamisított áruk 

értéke a 2013-ban a határt átlépő hamisított áruk becsült értékének nem kevesebb mint 0,73%-át 

tette ki, míg 2016-ban és 2019-ben ez az érték legalább 0,38%, illetve 0,45% volt. 

 

Visszatartások az EU belső piacán 2021-ben 
 
Az előző évhez képest 2021-ben az EU belső piacán visszatartott, szellemitulajdon-jogokat sértő 

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

hatóságok által közölt adatok szerint a szellemitulajdon-jogokat sértő, 2021-ben visszatartottként 

bejelentett áruk száma (53 millió) körülbelül 7 millióval magasabb volt a 2020-as számadatnál 

 

(6) Az azonosított termékek alkategóriáiba nem tartozik bele az Egyéb áruk alkategória. 
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(46 millió), ami 16%-os éves növekedést jelent. Ez a növekedés annak ellenére történt, hogy egyes, 

2020-ban adatokat szolgáltató belsőpiaci végrehajtó hatóságok nem nyújtottak be számadatokat 

2021-re vonatkozóan, és figyelembe véve azt, hogy az általuk 2020-ban eszközölt visszatartások 

száma elhanyagolható volt. A visszatartott tételek számának növekedése ellenére e tételek becsült 

értéke (hozzávetőleg 1253 millió euró) 46 millió euróval csökkent, ami 3,5%-os éves csökkenésnek 

felel meg. Ennek oka az volt, hogy a visszatartott alkategóriák esetében az olcsóbb termékek felé 

történő elmozdulás volt megfigyelhető. 

 

A visszatartott tételek száma és becsült értékük tekintetében 2021-ben a belső piacon az összes 

visszatartás több mint 95%-a a rangsort vezető hat tagállamban történt. Olaszország egyértelműen 

vezette a sort, a tételek számát tekintve közel 62%-kal, a becsült értéket tekintve pedig több mint 

63%-kal. Franciaország, Hollandia, Magyarország és Spanyolország is az első hat ország közé 

tartozott a tételek számát és becsült értékét tekintve, míg Görögország és Portugália a visszatartott 

tételek száma és becsült értéke tekintetében szintén előkelő helyen állt a rangsorban. 

 

Az EU belső piacán visszatartottként bejelentett tételek számát tekintve az első öt termék-

alkategória között az első helyen az egyéb áruk álltak, ezeket követték a cigaretták és címkék, a 

jelölések és matricák, majd kisebb mértékben a ruházati cikkek és audio-/videokészülékek. Becsült 

értéküket tekintve hasonló összesített százalékaránnyal négy alkategória (textíliák, ruházati cikkek, 

audio-/videokészülékek és nem sportcipők) állt az élen, amelyeket a cigaretták követtek. 

 

A védjegyek testesítik meg az EU belső piacán visszatartott áruk által leggyakrabban megsértett 

szellemitulajdon-jogot (a visszatartott árucikkek több mint 93%-a esetében). Más típusú jogokat is 

megsértettek a belső piacon, ilyenek például a szerzői jogok (a visszatartott tételek körülbelül 6%-a 

esetében) és a formatervezési minták (körülbelül 0,7%). 

 

Visszatartásra vonatkozó átfogó adatok 2021-ben: összesített adatok az EU határain és az EU 
belső piacán 
 
Az EU-ban visszatartott és fel nem szabadított hamisított tételek mennyisége 2021-ben mintegy 

86 millió tétel volt (7). Ez azt mutatja, hogy 2020-hoz képest (66 millió tétel) csaknem 31%-kal nőtt a 

 

(7) Az összes visszatartásra vonatkozó adatok nem felelnek meg pontosan az EU határainál történt visszatartásokra 

vonatkozó adatoknak és az EU belső piacán történt visszatartásokra vonatkozó adatoknak, mivel az EU határainál 

visszatartott, de később felszabadított hamisított áruk nem szerepelnek az összeredményben. 
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visszatartottként bejelentett és fel nem szabadított tételek száma. Ezen tételek körülbelül 62%-át a 

belső piacon, a többit pedig az EU határainál tartották vissza. 

 

Az EU-ban visszatartott összes hamisított áru becsült értéke több mint 1,9 milliárd eurót tett ki. Ez 

az összeg a tételek számának növekedése ellenére körülbelül 3%-os csökkenést jelent az előző 

évhez képest. Ez az ellentmondás megfelel a hamisítványok belső piacon történő visszatartásáról 

korábban kifejtett általános képnek. 2021-ben a visszatartott tételek összértékének mintegy 65%-át 

a belső piacon belüli visszatartások tették ki, míg a fennmaradó rész az EU határainál eszközölt 

visszatartásokból eredt. Ezek a százalékos arányok összhangban vannak a 2020-as arányokkal. 

 

A legtöbb visszatartást jelentő 10 tagállamnak tudható be a tételek mennyiségének közel 97%-a, 

illetve becsült értékének több mint 93%-a. Olaszországban történt a legtöbb tétel visszatartása, az 

összes visszatartás több mint 39%-a, ami a becsült összérték 41%-át tette ki. 

 

Összességében az öt leggyakrabban visszatartott alkategóriát – az egész EU-ban visszatartott 

tételek számát tekintve – a csomagolóanyagok, a cigaretták, a címkék, a jelölések, a matricák, a 

ruházati cikkek és a játékok alkották. Ez az öt alkategória a nyilvántartásba vett termékek több mint 

53%-át tette ki. A bejelentett tételek becsült értékét tekintve az azonosított termékek élmezőnyét a 

ruházati cikkek, az órák, az audio-/videokészülékek, a textíliák és a nem sportcipők alkották. Ez az 

öt alkategória a 2021-ben bejelentett visszatartások becsült értékének mintegy 54%-át képviselte. 
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