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ÖSSZEFOGLALÓ 
Az EUIPO-Europol közös fenyegetésértékelése egy stratégiai jelentés, amely naprakész 
tájékoztatást nyújt a politikai döntéshozók, a gyakorló szakemberek, a vállalkozások és a 
nyilvánosság számára arról, hogy milyen fenyegetettséggel néz szembe az Európai Unió (EU) 
a szellemi tulajdon elleni bűncselekményekből eredően. 

 
Az EU-ban a hamisított és kalózáruk becsült értéke eléri a 119 milliárd eurót, ami a behozatal 
5,8%-át teszi ki (1). A vámhatóságok által az uniós határokon és a belső piacon felderített 
hamisított áruk száma 2019 óta összességében csökkent. A 2019. évi 76 millióval szemben 
2020-ban mintegy 66 millió tételt tartóztattak fel. A COVID-19-válság befolyásolta a 2020-as 
lefoglalási eredményeket, mivel a világjárvány első hónapjaiban csökkent a kereskedelem, 
kevesebb áru lépte át a határokat, és a végrehajtó hatóságok számára további nehézségekkel 
járt a szokásos ellenőrzések alkalmazása. 

 
A COVID-19-világjárvány a bűnözői gazdasági tevékenységnek is lendületet adott. A szellemi 
tulajdon elleni bűncselekmények, így például a hamisított termékek előállítása és terjesztése, 
jelentősen megnőttek ebben az időszakban. 

 
A hamisítók gyakran bonyolult kereskedelmi útvonalak igénybevételével juttatják el áruikat a 
gyártó országból a célpiacokra. Bár a hamisítványokat széles körben nagy tömegben, 
teherszállítás keretében szállítják az EU-ba, az utóbbi években jelentősen megnőtt az 
expressz fuvarozási szolgáltatások igénybevétele, különösen a kisebb csomagok révén. Ez a 
jelentős növekedés az online piacterek növekedésével függ össze. 

 
A hamisítványok EU-ba történő behozatalát szervező bűnszervezetek székhelye főként az EU-
n kívül található, ahol a legtöbb hamisítvány előállítása történik. Az EU-ban működő 
bűnszervezetek felelősek az importált hamisított termékek forgalmazásáért, és egyes 
esetekben a félkész termékeket összeszerelő létesítmények működtetéséért. 

 
A hamisított csomagolóanyagok és félkész termékek EU-ba történő behozatalának 
növekedése egyértelműen jelzi, hogy az EU-ban illegális gyártólétesítmények működnek. 
Számos tagállamban fedeztek fel gyártási helyszíneket, többek között hamisított 
gyógyszereket előállító laboratóriumokat, hamisított ruházati és luxuscikkeket címkéző 
gyárakat, tiltott növényvédő szerek és cigaretták előállítását és átcsomagolását végző 
létesítményeket, alkoholos italok eredeti és hamisított üres palackjainak újratöltését végző 
gyárakat, valamint hamisított parfümöket átcsomagoló titkos gyárakat. 

 
Számos más bűnözői tevékenységhez hasonlóan a hamisítás is nagymértékben támaszkodik 
a digitális térre, hogy az online platformokon, a közösségi médiában és az azonnali 
üzenetküldési szolgáltatásokon keresztül szerezze be az alkatrészeket és terjessze a 
(kézzelfogható és immateriális) termékeket a fogyasztóknak. 
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A bűnözők hamis dokumentumokra támaszkodnak az illegális áruk behozatala és szállítása 
során. A hamisított áruk kereskedelmének szerves részét képezi a legális üzleti struktúrákkal, 
például a kiskereskedelmi csatornákkal való visszaélés az áruk mozgásának megkönnyítése és 
az illegális nyereség tisztára mosása érdekében. 

 
A luxuscikkek, valamint a hétköznapi árucikkek széles skálája is egyre inkább a hamisítók 
célkeresztjébe kerül. 

 
A ruhák, kiegészítők és luxuscikkek továbbra is a legnépszerűbb termékkategóriák közé 
tartoznak a hamisítás szempontjából. A fizikai piacokon és üzletekben még mindig gyakran 
értékesítenek ilyen hamisított árucikkeket. 

 
Az elektronikus/elektromos eszközöket, mobiltelefonokat és alkatrészeket egyre 
inkább érintik a szellemitulajdon-jogi jogsértések. A legkeresettebb elektronikai termékek 
esetében olykor fennáll annak a kockázata, hogy ezeket már azt megelőzően hamisítani és 
reklámozni kezdik az online piactereken, hogy az eredeti termékek megvásárolhatók 
lennének. A hamisítók megpróbálhatják kihasználni a félvezető chipek növekvő globális 
hiányát azzal, hogy hamisított félvezetőket, például diódákat hoznak forgalomba. 

 
Az élelmiszerek és italok népszerűek a hamisítók körében, ami komoly veszélyt jelent a 
fogyasztókra nézve. A tiltott élelmiszer-termékek, különösen az italok előállítása egyre 
professzionálisabb és kifinomultabb. Egyes hamisítók a teljes ellátási és forgalmazási láncra 
kiterjedő, végponttól végpontig tartó üzleti modellt működtetnek. A bűnözők mindenféle 
élelmiszertípust hamisítanak vagy manipulálnak, és a címkék, a gyártási folyamatok 
megváltoztatásával, a földrajzi eredet csalárd feltüntetésével és/vagy a termékek 
kicserélésével megtévesztik a fogyasztókat. 

 
Az EU-ban hamisított parfümöket és kozmetikai termékeket fedeznek fel, mind azonnal 
használható késztermék, mind pedig olyan termékösszetevők formájában, amelyekből 
illegális uniós laboratóriumokban készítik el a hamisított végtermékeket. A hamisítók továbbra 
is gyártanak hétköznapi termékeket, többek között sampont, fogkrémet, kozmetikumokat és 
mosószereket. A hamisított termékek online forgalmának növekedése folyamatos tendencia. 

 
A növényvédő szerek a növényekben vagy azokon található káros organizmusokat 
semmisítik meg. A tiltott növényvédő szerek kereskedelme továbbra is alacsony kockázatú, 
magas nyereséget hozó bűncselekmény az elkövetők számára, amelyet a tiltott termékek 
iránti nagy kereslet és a jogsértőkre csak alacsony szankciókat kiszabó rendszer tart fenn. Ez 
a kereskedelem alacsony kezdeti befektetés mellett jelentős nyereséget termel. 

 
A hamisított gyógyszerek nagyrészt továbbra is az EU-n kívülről származnak, bár előfordul, 
hogy azokat az EU-n belüli illegális laboratóriumokban állítják elő. A hamisított gyógyszerek 
forgalmazása szinte teljes egészében a fizikai piacokról az online piacokra tevődött át, 
beleértve az olyan speciális platformokat, mint az online gyógyszertárak és a széles körben 
használt közösségimédia-platformok. A bűnözői csoportok a gyógyszerek egyre szélesebb 
körét hamisítják. A bűnözők továbbra is kihasználják a COVID-19-világjárvány miatt megjelenő 
lehetőségeket. 
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A kalóztevékenység ma már szinte kizárólag digitális bűncselekmény. A fogyasztók 
médiafogyasztási preferenciái eltolódtak a streamingszolgáltatások felé, amelyek keretében 
számtalan különböző alkalmazáson és platformon keresztül férnek hozzá digitális 
tartalmakhoz. Az érintett bűnözők fejlett technikai ellenintézkedéseket alkalmaznak. Egyes 
esetekben a digitális tartalommal kapcsolatos szerzői jogi kalózkodás más 
kiberbűncselekményekhez, például illegális kriptovaluta-bányászathoz vagy rosszindulatú 
szoftverek terjesztéséhez kapcsolódik. 

A dohánytermékek a leggyakrabban bejelentett hamisított áruk közé tartoznak. A 
bűnszövetkezeteknek sikerült fenntartaniuk a bűnözői üzleti modellt, a célpiacokhoz 
közelebbi, modern és professzionális gyártóüzemeket létrehozva. Bár az elmúlt években 
csökkent a dohányfogyasztás az EU-ban, a fogyasztott illegális dohánytermékek piaci 
részesedése továbbra is magas. 

 
Mind az EU-ban, mind az EU-ba történő belépéskor gyakran fedeznek fel és foglalnak le a 
szellemitulajdon-jogokat sértő játékokat. Ezek a játékok nem felelnek meg az egészségügyi 
és biztonsági szabályoknak, és komoly biztonsági kockázatoknak teszik ki a gyermekeket. A 
hatóságok jellemzően az ünnepi időszakok előtt és alatt tapasztalják a lefoglalások számának 
megugrását. 

 
A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények jelentős gazdasági következményekkel járnak 
mind az állami, mind a magánszektor számára. A hamisított áruk ezenfelül súlyosan 
veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét és biztonságát, és a környezetre is ártalmas hatást 
gyakorolhatnak. 
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FŐBB TENDENCIÁK 
 

• A szellemi tulajdon elleni bűnözés továbbra is jelentős veszélyt jelent a fogyasztók 
egészségére és biztonságára nézve. Emellett negatívan hat az uniós gazdaságra is: 2019-ben 
119 milliárd euró értékben importáltak hamisított és kalózárukat az EU-ba, ami az uniós 
behozatal mintegy 5,8%-ának felel meg. Ez különösen aggasztó jelenleg, amikor az EU 
igyekszik a járvány utáni gazdasági helyreállításra átállni. 
 

• Jóllehet az EU-ban forgalmazott hamisított áruk nagy részét az EU-n kívül állítják elő, vannak 
arra utaló jelek, hogy a hamisított és minőségileg kifogásolható termékek előállítása egyre 
inkább az EU-n belül történik. A hamisított csomagolóanyagok és félkész termékek EU-ba 
történő belépéskor való gyakori lefoglalása egyértelműen jelzi, hogy az EU-ban vannak 
gyártóüzemek – egyesek részleges összeszerelésre szolgálnak, mások teljes gyártási 
ciklusokat működtetnek. 
 

• A COVID-19-világjárvány új üzleti lehetőségeket teremtett a hamisított és minőségileg 
kifogásolható termékek forgalmazására. A szellemi tulajdon elleni bűncselekményekben 
érintett bűnszövetkezetek a megcélzott termékek körén belüli hangsúlyok eltolásával és az 
értékesítés módosításával rendkívül alkalmazkodóképesen kiigazították üzleti modelljüket. 
 

• Számos más bűnözői tevékenységekhez hasonlóan a hamisítás is nagymértékben 
támaszkodik a digitális térre, hogy az online platformokon, a közösségi médiában és az 
azonnali üzenetküldési szolgáltatásokon keresztül szerezze be az alkatrészeket és terjessze 
a (kézzelfogható és immateriális) termékeket a fogyasztóknak. A COVID-19-világjárvány 
tovább erősítette ezt a tendenciát. 
 

• Jóllehet az EU-ban működő hamisítói üzletág pénzügyi dimenziójára vonatkozó információk 
továbbra is nagyrészt hiányoznak, bizonyíték van arra, hogy a hamisítók a hagyományos 
módszerek, valamint a technológiára, a kereskedelmi alapú pénzmosásra és az offshore 
joghatóságokra támaszkodó bonyolultabb módszerek segítségével mossák tisztára a 
bűncselekményből származó jövedelmeket. 

 

• A hamisított áruk EU-ba való behozatalát és forgalmazását szervező bűnszövetkezetek 
székhelye vélhetően az EU-n kívül van, ahol a legtöbb hamisított termék előállítása is zajlik. 
Az EU-ban működő bűnszövetkezetek forgalmazzák az importált hamisított termékeket, és 
egyes esetekben félkésztermékeket összeszerelő létesítményeket működtetnek. 

 
• A ruhákat és ruházati kiegészítőket élőben közvetített eladásokon, videókon és szponzorált 

hirdetéseken keresztül népszerűsítik a közösségi médiában, és a vásárlókat megtévesztve 
kedvezményeket vagy alacsony árú márkás termékeket kínálnak. 

 
• A hamisítók kihasználják a félvezető chipek globális ellátási hiányát. A mobiltelefonok, 

tartozékaik és alkatrészeik a formatervezési mintákhoz és védjegyekhez kapcsolódó 
szellemitulajdon-jogi jogsértések által leginkább érintett áruk közé tartoznak. 
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• A tiltott élelmiszer-termékek, különösen az italok előállítása egyre professzionálisabb 
és kifinomultabb. Egyes hamisítók a teljes ellátási és forgalmazási láncra kiterjedő, 
végponttól végpontig tartó üzleti modellt működtetnek. Az oltalom alatt álló földrajzi 
jelzések megsértése a termékek széles körére terjed ki, és e bűncselekményekről 
továbbra is széles körben számolnak be. 

 
• A parfümökkel és kozmetikumokkal kapcsolatos szellemitulajdon-jogi jogsértések a 

hétköznapi fogyasztási cikkek – főként samponok, fogkrémek, kozmetikumok és 
mosószerek – előállításához kapcsolódnak. 

 
• A tiltott növényvédő szerek kereskedelme továbbra is alacsony kockázatú, az 

elkövetők számára magas nyereséget hozó bűncselekmény, amelyet a tiltott termékek 
iránti nagy kereslet és az elkövetőkkel szemben kiszabott alacsony szankciók tartanak 
fenn, és amely alacsony kezdeti befektetés mellett jelentős nyereséget termel. 

 
• A tiltott gyógyszeripari termékek előállítása jelenleg gyakran az EU-n belül található 

illegális laboratóriumokban történik. Ezeket nehéz felderíteni, és több forgalmazót is 
ellátnak. Ezek a termékek azonban nagyrészt továbbra is az EU-n kívülről származnak. 

 
• Az audiovizuális tartalmakat illegálisan terjesztő weboldalakat európai, ázsiai és közel-

keleti szervereken tárolják. Az érintett bűnözők fejlett technikai ellenintézkedéseket 
alkalmaznak. Egyes esetekben a digitális tartalommal kapcsolatos szerzői jogi 
kalózkodás más kiberbűncselekményekhez, például illegális kriptovaluta-
bányászathoz vagy rosszindulatú szoftverek terjesztéséhez kapcsolódik. A kalózok új 
technológiákat használnak a digitális nyomok elrejtésére, és proxy szolgáltatásokat 
vesznek igénybe, hogy rugalmas tárhelyhálózatokat hozzanak létre. A COVID-19-
járvány alatti online jelenlét a kiváló minőségű streamingeszközök és a különféle 
illegális tartalmak megnövekedett kínálatához vezetett. 

 
• A jogellenes termelésben részt vevő bűnszövetkezetek képesek fenntartani a bűnözői 

üzleti modellt, és a célpiacokhoz közelebbi, modern és professzionális 
gyártóüzemeket hoznak létre. 
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A SZELLEMI TULAJDON ELLENI 
BŰNCSELEKMÉNYEK HATÁSA 
AZ EU-BAN 

 

A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények negatívan hatnak a gazdaságra, a 
természeti környezetre, valamint az uniós polgárok egészségére és 
biztonságára. 

 
Az EUIPO és az OECD által nemrégiben készített tanulmány becslése szerint 
2019-ben 119 milliárd euró értékben importáltak hamisított és kalózárut az EU-
ba, ami az uniós import mintegy 5,8%-ának felel meg (2). 

 
A legtöbb olyan vállalkozás, amelynek szellemitulajdon-jogait a hamisítók 
megsértik, rendkívül innovatív gazdasággal rendelkező országokban található. 
A vámhatóságok által 2017–2019-ben végrehajtott lefoglalások csaknem 39%-
a olyan termékekhez kapcsolódott, amelyek amerikai jogtulajdonosok 
szellemitulajdon-jogait sértették, közvetlenül utánuk következtek a 
franciaországi (18%), németországi (16%) és olaszországi (9,8%) uniós 
jogtulajdonosok (3). 

 
Az EUIPO a különböző ágazatokra vonatkozó tanulmánysorozatában a 2013–
2017 közötti időszakban évente több mint 83 milliárd euróra becsülte a 
hamisítás miatt kieső forgalmat. Ez a becslések szerint 15 milliárd euró 
adóbevétel kiesésének (4) és összesen 671 000 munkahely elvesztésének felel 
meg. 

 
A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények rontják a legális gyártók hírnevét, és 
ezzel egyidejűleg károsítják a tisztességes termelést, valamint torzítják a piaci 
versenyt. Ezen túlmenően bizonyos szellemi tulajdon elleni bűncselekmények, 
például a gyógyszeripari bűncselekmények, csökkentik a kutatásra és az állami 
innovációra fordítható forrásokat (5). 

 
A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények jelentős veszélyt jelentenek az 
uniós fogyasztók egészségére és biztonságára nézve, különösen a hamisított és 
hamis gyógyszerek, élelmiszerek és italok, kozmetikumok, elektromos 
háztartási cikkek és játékok esetében. Ezek a termékkategóriák az EU külső 
határain lefoglalt árucikkek több mint 15%-át tették ki (6). 
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A hamis gyógyszerek és egészségügyi termékek súlyosan károsíthatják a fogyasztók 
egészségét. Ezeket gyakran nem higiénikus körülmények között, szakképzetlen 
személyzet állítja elő, és nagy mennyiségű mérgező összetevőt, nem megfelelő 
hatóanyagokat tartalmazhatnak, nem megfelelő mennyiségben, vagy előfordulhat, 
hogy egyáltalán nem tartalmaznak hatóanyagot. A COVID-19-világjárvány hatására 
fellendült egyes illegális és hamisított gyógyászati és egészségügyi termékek 
előállítása és kereskedelme (7), és a járvány tovább fokozta a szellemi tulajdonnal 
szembeni bűncselekményekből eredő fenyegetést. 

 
Az élelmiszerek és italok hamisítása szintén jelentős aggodalomra ad okot. A 
hamisított termékek többnyire nem megfelelő minőségűek, és veszélyes anyagokat 
tartalmazhatnak. A bűnözők a luxustermékek és a hétköznapi élelmiszerek széles 
skáláját hamisítják, feltéve hogy azok jövedelmezőek (8). 

 

A hamis és hamisított játékok, elektronikus eszközök és járműalkatrészek szintén 
veszélyt jelentenek az emberi egészségre és biztonságra. A hamisított játékokat nem 
vetik alá a törvény által előírt szigorú biztonsági teszteknek, és a csomagoláson nem 
szerepelnek figyelmeztetések vagy tanácsok. A hamisított elektronikai termékek, 
például a digitális földfelszíni beltéri egységek (set-top boxok) esetében fennáll a 
túlmelegedés és az elektromos meghibásodás veszélye. A szabálytalanságok, 
például a hibás csatlakozóaljzatok tüzet okozhatnak. 

 
A hamisított és a kifogásolható minőségű növényvédő szerek jelentős és egyre 
növekvő veszélyt jelentenek az EU környezeti biztonságára, mivel ezek a termékek 
hosszú időn keresztül súlyosan szennyezhetik a mezőgazdasági területeket, a rajta 
termesztett élelmiszereket, a levegőt és a vizet. További kockázatot jelent a vegyi 
termékek (9), például az illegális növényvédő szerek és a gyógyszeripari termékek 
nem megfelelő tárolása és ártalmatlanítása. A szellemi tulajdon elleni 
bűncselekmények nagy kockázatot jelentenek a természeti környezetre, az emberi 
egészségre és biztonságra, valamint a jogszerűen működő gazdaságra nézve. 
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