
A hamisított termékek  
valós ára

TÚL SZÉP, 
HOGY IGAZ LEGYEN?



Az uniós polgárok sok szempontból veszíthetnek a 
hamisított termékek vásárlásával.

A termékhamisítás mindenekelőtt erkölcsi kérdéseket 
vet fel. Az ilyen illegális gazdasági tevékenységek 
legfőbb haszonélvezői ugyanis a szervezett bűnözői 
csoportok. Ezen csoportoknak világszerte jelentős 
részük van a hamisított termékek forgalmazásában, 
az ilyen termékek megvásárlása számukra teremt 
növekedési lehetőséget. 

A hamisított termékek emellett súlyos biztonsági 
és egészségügyi kockázatokat hordoznak, mivel a 
hamisítók nem törődnek a vásárlók biztonságával.

A polgárok fogyasztóként is rosszul járnak ezekkel 
a termékekkel. A hamisított termékek jó vételnek 
tűnhetnek, de gyakran kiderül, hogy megvásárlásuk 
csak pénzkidobás volt, mivel az ilyen áruk nem 
felelnek meg a minőségi elvárásoknak.

A termékek előállítóinak, a munkavállaloknak és 
a vállalkozóknak szintén hátrányos a hamisítás: a 
hamisítók kárt okoznak a törvényes vállalkozásoknak, 
visszavetik az innovációt, ezzel ártanak az 
európai gazdaságnak. Emellett a hamisított 
termékek tisztességtelen versenyelőnyben vannak 
a valódiakkal szemben, ami számos európai 
munkahel-yet is veszélybe sodor. 

Végül pedig arról sem szabad megfeledkeznünk, 
hogy adófizetőként is veszítünk a hamisított 
termékek miatt. Az illegális gyártók és kereskedők 
nem fizetnek adót, az így kieső bevételeket pedig 
a többi állampolgár adóbefizetéseiből kell pótolni. 

A fenti veszélyeket csak egy módon lehet elkerülni.

Mondjon nemet a hamisított árukra! 
Válassza Ön is az igazit!

A hamisított termékek valójában nem azok, aminek látszanak. Két 
esetben beszélhetünk hamisításról: ha a termék csak utánzata egy 
törvényes árunak, vagy ha valótlanok azok az állítások, melyek 
szerint a termék megfelel a jogi előírásoknak. Az ilyen termékek 
vásárlása egyáltalán NEM olcsó és NEM kockázatmentes. 
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Komoly globális problémával 
nézünk szembe
Legyen szó hamisított termékről, utánzatról vagy olyan áruról, amely 
nem teljesíti a fogyasztók biztonságát szolgáló követelményeket, a 
törvénytelen termékek minden esetben megtévesztik és félrevezetik a 
vásárlót. Ezek a termékek valójában nem azok, aminek látszanak, az 
eredeti termékeknél sokkal gyengébb minőséget képviselnek, emellett 
pedig a felhasználók egészségére és biztonságára is veszélyesek.

A hamisított áruk a feketegazdaság termékei, amelyben bűnözők 
is komoly szerepet játszanak, és amely nem járul hozzá sem az 
adó-, sem a vámbefizetésekhez. Az így kieső állami bevételeket az 
állampolgárok által fizetett adóból kell pótolni, akár adóemelés révén 
is.

A hamisított termékek a munkavállalók helyzetét is megnehezítik az 
EU-ban. A hamisítás kihasználja és tönkreteszi az eredeti termékek 
hosszú évek alatt felépített márkanevét és arculatát, ezáltal 
csökken a vállalatok forgalma, romlik az üzleti teljesítmény, ami 
végeredményben munkahelyek megszűnéséhez vezet.

Mindez a jövőbeli fejlődést és jólétet is veszélyezteti. Innovatív, 
új termékeket csak a kutatásba és fejlesztésbe való befektetés 
révén lehet létrehozni. Európa versenyképességének megőrzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges, hogy innovatív, magas hozzáadott 
értékkel rendelkező és vonzó termékeket tudjunk előállítani; emellett a 
modern társadalom problémáinak megoldása is szorosan összefügg 
az innovációval. Ha azonban az innovációba való befektetés nem 
térül meg, a vállalkozások előbb-utóbb fel fognak hagyni vele.

Ezért arra kérünk minden európai polgárt, hogy vegye ki a részét a 
termékhamisítás elleni küzdelemből.

Keresse és vásárolja Ön is az eredeti termékeket!

Antonio Tajani, 
az Európai Bizottság alelnöke,

ipar- és vállalkozáspolitikai biztos

Michel Barnier, 
az Európai Bizottság belső piacért   
és szolgáltatásokért felelős tagja

3



A hamisított áruk nem 
kímélik a pénztárcánkat
Nem csinál jó vásárt, aki hamisított terméket vesz.

Az EU piacán legálisan kapható termékeknek számos minőség-
ellenőrzésen kell átesniük annak érdekében, hogy garantálható 
legyen a biztonságosságuk. Vajon a szélhámosok időt és pénzt 
nem kímélve szintén alávetik a hamisított termékeket ilyen ellen-
őrzéseknek? Nem valószínű. A hamisított termékek minősége 
ezért elmarad az eredeti termékétől, hamarabb tönkremennek, és 
gyakrabban kell újat venni belőlük. Ne feledje: olcsó húsnak híg 
a leve!
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Tudta, hogy a hamisított termékekkel való kereskedelem adóemeléshez is vezethet?

Állampolgárként Ön is fizet adót és igénybe veszi az adókból finanszírozott közszol-
gáltatásokat. Az illegális áruk kereskedelme miatt azonban mindannyiunknak nagyobb 
mértékben kell hozzájárulnunk a közös kasszához.

A hamisítás folytán megszűnő állások ugyanis a munkanélküliség és egyben a 
szociális kiadások növekedéséhez vezetnek. Ha egy adott területen nőnek a kiadások 
és csökkennek a bevételek, az állam a más területekre kivetett adók növelésével 
pótolja a hiányzó összeget. Ez az állampolgárok számára pedig adóemelést jelent.

Mindez a napjainkban jellemző szűkös állami költségvetések mellett különösen 
érzékenyen érinti a pénztárcánkat.

Mit tesz az EU a termékek hamisítása ellen?

Az Európai Bizottság és az uniós tagállamok komoly erőfeszítéseket tesznek annak 
érdekében, hogy fokozottabban érvényesítsék a polgárok és a vállalkozások védelmében 
meghozott, a biztonsági előírásokat nem teljesítő áruk és termékek visszaszorítását 
célzó szabályokat. A tagállami hatóságok 2013-tól szélesebb jogkörrel rendelkeznek, 
így még hatékonyabban tudják végrehajtani a nem megfelelő és veszélyes termékek 
azonnali kivonását a piacról. A nem biztonságos, hamisított termékek fenn fognak 
akadni az ellenőrzéseken, így nem veszélyeztethetik a fogyasztókat.

Az ellenőrzések eredményességének Unió-szerte való fokozása érdekében a Bizottság 
összeállított egy tervet, melynek főbb elemei az erőforrások nagyobb mértékű 
megosztása, az informatikai eszközök fejlesztése, szigorúbb és célzottabb ellenőrzések 
bevezetése az Unió határain, valamint komolyabb szankciók alkalmazása.

A fentieken túl az Európai Bizottság és a tagállamok számos más eszközt is bevetnek 
a hamisítás elleni küzdelemben: tanulmányozzák magát a problémát, hogy hatékony 
stratégiákat és figyelemfelhívó kampányokat lehessen kidolgozni a kezelésére, hatékony 
jogérvényesítési eszközöket tesznek elérhetővé a védjegyek tulajdonosai számára, 
valamint ellenőrzéseket végeznek a határokon és lefoglalják a hamisítványokat.
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A hamisított termékek 
ártalmasak lehetnek az 
egészségre
A hamisított egészségügyi termékek komoly veszé-
lyt jelentenek a felhasználókra nézve

Az eredeti (vagy a generikus) gyógyszerektől eltérően a hamisított 
gyógyszerek esetében nem tudhatjuk, miből készültek. Ez súlyos 
egészségügyi kockázatot jelent az ilyen termékek felhasználói 
számára. A gyógyszerekre vonatkozó előírások nem véletlenül 
olyan szigorúak: mindent meg kell tenni a hamisított termékek 
veszélyeinek elkerülésére.

6



Nemcsak a gyógyszereket, de az orvostechnikai eszközöket is hamisítják. Az 
interneten vagy akár az üzletekben is előfordulnak hamisított kontaktlencsék és 
vértesztek, melyek talán olcsóbbak az eredetinél, de súlyos kockázatokat hordoz-
nak, mivel gyakran alacsony minőségűek, nem megfelelő anyagokból készülnek, és 
nem eléggé vagy egyáltalán nem hatásosak.

Az Európai Bizottság ezért egy globálisan alkalmazható eszközazonosító rendszer 
bevezetését tervezi az EU-ban, melynek segítségével könnyebben lehet felismerni 
az illegális termékeket.

Fontos tudni, hogy nemcsak a hamisított gyógyszerek lehetnek veszélyesek az 
egészségre, hanem a hamisított ruházati termékek is.

A textíliákban, ruházati termékekben és cipőkben használt vegyszereket Euró-
pában alapos vizsgálatoknak vetik alá, hogy kiszűrjék az egészségre ártalmas 
anyagokat. A vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és 
korlátozására vonatkozó, REACH elnevezésű átfogó jogi szabályozás előírja, hogy 
az Európai Unióban minden vegyszert be kell vizsgálni. Ennek eredményeként az 
Európában jogszerűen árusított ruházati termékek nagyon ritkán okoznak allergiás 
reakciót vagy irritációt.

A hamisított termékek azonban ellenőrizetlen anyagokat is tartalmazhatnak, melyek 
veszélyesek lehetnek az egészségre.
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A hamisított termékek 
biztonsági kockázatai  
Ha fontos Önnek a saját és a szerettei biztonsága, ne vásároljon hamisított 
termékeket! Az uniós vámhatóságok által 2011-ben lefoglalt termékek 
csaknem egyharmadáról derült ki, hogy veszélyes lehet a fogyasztók 
egészségére és biztonságára, ami közel kétszerese a 2010-es adatoknak. A 
hamisított termékekkel kereskedők nem mások, mint csalók. Mivel nem kell 
a jó hírnevükre vigyázniuk, nem foglalkoznak a fogyasztók biztonságával.

Az autóalkatrészek a leggyakrabban hamisított termékek közé tartoznak: 
a kereskedelmük évi 5–10 milliárd euró közötti kárt okoz a legális 
gyártóknak. A legnagyobb veszteséggel azonban nem a gyáraknak, hanem 
a gépjárművezetőknek kell számolniuk. Ők ugyanis komoly veszélynek 
teszik ki magukat, ha hamisított alkatrészeket használnak az autójukban.

Az európai jogszabályok előírják, hogy minden olyan alkatrészt vagy elemet, 
amely a gépjárművek biztonságos és a környezeti teljesítményt figyelembe 
vevő használatához szükséges, be kell vizsgálni, mielőtt az EU piacára 
kerülhetne.

A csalók azonban nem törődnek ezekkel az előírásokkal, még a legfontosabb 
alkatrészek esetében sem. A fékbetétek például a leggyakrabban hami-
sított autóalkatrészek közé tartoznak, és találtak 
már faforgácsból, sőt, fűből készült fékbetétet is! 
Ezért legyen elővigyázatos, ha nem a megszokott 
helyen vásárol.

Sokszor olyan termékek is veszélyesek lehetnek, 
amelyekről egyáltalán nem feltételeznénk ezt. A 
játékoknak például a legbiztonságosabb termé-
keknek kellene lenniük, hiszen gyermekek számára 

készülnek. Ha mégsem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, komoly 
veszélyforrást jelenthetnek.

Sajnos azonban a játékok esetében is elterjedt a hamisítás. Ha a 
hamisított termékeket kínáló kereskedők nem tartják be a tisztességes 
üzlet legalapvetőbb szabályait sem, miért éppen a gyermekek biztonsága 
miatt tennének kivételt?  A hamisított játékok veszélyes anyagokat, például 
mérgező vegyszerek felhasználásával készült festékeket tartalmazhatnak. 
Előfordulhat, hogy olyan apró, levehető részek is találhatók rajtuk, amelyek a 
gyermekek számára fulladásveszélyt jelentenek, és amelyeket éppen ezért 
nem engedélyeznek a játékok biztonságára vonatkozó uniós jogszabályok.

A hamisított árucikkek esetében azonban nem lehet megállapítani, hogy 
megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak, így bármelyik ilyen termék 
kockázatot jelenthet.

8



A hamisított termékek alááshatják az 
internetes vásárlásba vetett bizalmat 
Az internet a kereskedelem terén is rengeteg új lehetőséget teremtett, többek 
között lehetővé tette a vásárlók számára, hogy szélesebb kínálatból, az európai 
egységes piac legjobb ajánlataiból válogassanak.

Az e-kereskedelem ezért a fogyasztók és a vállalkozók számára is jelentős előnyöket 
hozott. A növekvő piac azonban a csalók érdeklődését is felkeltette, így az internet 
a hamisítók újabb terepévé vált.

Az interneten való vásárláskor a fogyasztók nagy mértékben támaszkodnak a 
márkanevekre és a termékek hírnevére. A tisztességtelen weboldalak viszont 
egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, így nem könnyű megkülönböztetni 
őket a valódi termékeket kínáló webáruházaktól. Elterjedt például az a trükk, hogy a 
jól ismert, magas színvonalú, márkás termékeket kínáló cégek internetcímétől csak 
néhány betűben eltérő domain-néven hoznak létre weboldalakat. Legyen óvatos!

A vállalatok és a fogyasztók jelenleg nem sokat tehetnek az ilyen és hasonló 
tisztességtelen trükkök ellen. Az internetes csalásokat elkövető kereskedőket 
ugyanis nehezebb felelősségre vonni, különösen, ha nem az EU joghatósága alá 
tartoznak. 

Az uniós vámhatóságok azonban már felkészültek az illegális kereskedelem ezen 
formája elleni fellépésre is. Például nagyobb figyelmet fordítanak a postán küldött 
csomagokra, mivel az interneten vásárolt termékek esetében ez a leggyakoribb 
szállítási és átvételi mód.  Az Európai Unió 2013–2017-re szóló vámügyi cselekvési 
tervében is központi feladatként szerepel a csomagok és a postai forgalom nyomon 
követésére szolgáló egyedi megoldások kidolgozása.

Az interneten vásárolva tehát legyünk különösen elővigyázatosak, mivel számos, 
hamisított vagy rossz minőségű terméket kínáló weboldallal találkozhatunk.
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Az európai jogszabályok tiltják a munkavállalók kizsákmányolását és a gyermekek 
munkára kényszerítését. Az ismert vállalatok akkor is betartják ezeket az 
előírásokat, ha termékeiket külföldön gyártják és az adott ország helyi szabályai 
kevésbé szigorúak. Amikor például a vezető sportszergyártó cégekről elterjedt 
az a gyanú, hogy termékeik gyártása során gyermekmunkát is alkalmaznak, 
a cégek azonnali és határozott lépéseket tettek ez ellen. A hamisított árukkal 
kereskedők azonban nem törődnek a jó hírnévvel, kihasználják a dolgozóikat és 
gyermekeket kényszerítenek munkára, akár veszélyes körülmények között is.

Bár a hamisított termékekkel kapcsolatos kizsákmányolás a gyártótól indul, 
az ellátási lánc végén állókat, például a teljesen védtelen utcai árusokat is 
érinti. Az utcai árusok gyakran illegális munkát végeznek, kiszolgáltatottak, 
folyamatosan menekülnek a rendőri ellenőrzések elől – ha hamisított 
terméket vásárol tőlük, ennek az életformának a fenntartásához járul hozzá.

Ők ráadásul legtöbbször csak áldozatok: a hamisított termékekre kiadott pénz 
legnagyobb része szervezett bűnözői csoportok zsebébe vándorol.

A hamisított termékekkel való kereskedelem számukra eredetileg csak 
kiegészítésként szolgált a „hagyományos” bűnözői tevékenységek, a fegyver- 
és kábítószer-kereskedelem vagy a prostitúció mellett. Mára azonban olyan 
jövedelmezővé vált, hogy sok szervezett bűnözői csoport fő tevékenységévé 
nőtte ki magát.

A bűnözők már csaknem akkora bevételre tesznek szert a hamisított 
termékek, mint a kábítószerek révén: az ENSZ adatai szerint évente több 
mint 200 milliárd euróra.

Felelősségteljes döntés: mondjunk nemet a hamisított 
termékekre!
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Hogyan befolyásolja a termékhamisítás 
a munkaerőpiacot?
A munkahelyek száma szorosan összefügg az eredeti termékek 
forgalmával. Ha eredeti termékeket vásárolunk, azzal az európai 
állások fenntartásához és létrehozásához is hozzájárulunk.
A hamisítás azonban versenyhátrányba hozza az európai ipart és kereskedelmet, 
káros a legális vállalkozások számára, ezzel pedig növeli a munkanélküliséget.

Ez a munkaerő-piaci hatás különösen a divatcikkekhez és a felső kategóriás 
termékekhez – például a textíliákhoz, ruházati és bőripari cikkekhez, cipőkhöz, órákhoz 
és ékszerekhez – kapcsolódó állások területén jelentkezik. Miközben az ezekbe 
a kategóriákba tartozó árucikkek teszik ki a vámhatóságok által lefoglalt hamisított 
termékek értékének több mint felét, ezek az iparágak munkahelyeket tudnának 
teremteni Európában.

A hamisított termékek piacát folyamatos bővülés jellemzi a 21. században. Csak 
a 2009 és 2011 közötti években megközelítőleg kétszeresére nőtt az európai 
vámhatóságok által észlelt esetek száma, így meghaladva a 91 000-et is.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2011-ben az EU határain csaknem 115 millió 
gyanús árucikket találtak a hatóságok. Ha ezek eredeti termékek lettek volna, 
értékük meghaladná az 1,2 milliárd eurót is.

Az Európai Bizottság több mint egy évtizede dolgozik ennek a helyzetnek a megváltozta-
tásán. 2004-ben például elfogadta a szellemi tulajdonjogok harmadik országokban 
történő érvényesítésének stratégiáját. A termékhamisítás elleni küzdelemhez azonban a 
jelenség alaposabb vizsgálatára is szükség van. Ennek érdekében nemrégiben létrejött 
a hamisítás és termékkalózkodás európai uniós megfigyelőközpontja, ahol részletes 
adatokat gyűjtenek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértéséről, hogy elősegítsék 
ezen illegális gazdasági tevékenység felderítését és a felszámolására irányuló hatékony 
intézkedések kidolgozását.
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A hamisított termékek a vakációt is 
tönkretehetik
Mikor üdülünk, mindannyian a kikapcsolódást keressük, de ezáltal még 
kiszolgáltatottabbá válhatunk. Ilyenkor se hagyjuk magunkat becsapni 
– hamisított termékek mindenhol előfordulhatnak, megvásárlásuk pedig 
ugyanúgy kockázatos és ugyanúgy a bűnözőket támogatja.

Fillérekért kínált luxuscikkek egy különleges piaci árusnál – csábítóan hangzik, 
ugye? Kár, hogy nem igaz. Ezek a termékek azért olyan olcsók, mert nem valódiak. 
A népszerű nyaralóhelyeken sokszor az ártalmatlannak tűnő utcai árusok kínálnak 
utánzatokat.

Ilyenkor is legyen óvatos! Sok országban komoly büntetésekkel kell szembenéznie 
annak, akinek a csomagjában a hatóságok hamisított termékekre bukkannak, és 
úgy találják, hogy kereskedelmi céllal szállítja őket.

Ha pedig valakinél ismételten hamisított termékeket találnak, arra a súlyos 
pénzbírság mellett akár börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Bár olcsónak tűnnek, a hamisított termékek így mégis sokba kerülhetnek.
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Néhány adat
•	 A globális piacon évente gazdát cserélő hamisított termékek 

értéke meghaladja a 200 milliárd eurót, ami a kábítószerek 
piacához mérhető forgalmat jelent.

•	 2010 és 2011 között 11%-kal nőtt az európai vámhatóságok 
által lefoglalt hamisított termékek mennyisége. 

•	 2011-ben 22%-kal több árucikket foglaltak le Európában, 
mint 2001-ben.

•	 Az uniós országok 10 legértékesebb márkájának értéke 
2009-ben a GDP közel 9%-ának felelt meg.

•	 A lefoglalt termékek teljes értékét figyelembe véve a divat-
cikkek és a felső kategóriás termékek 54%-ot tettek ki. 

•	 Csak 2011-ben 115 millió hamisított árucikket foglaltak le 
az uniós határokon, melyek teljes értéke meghaladta az 1,2 
milliárd eurót.

•	 Az uniós vámhatóságok által 2011-ben lefoglalt termékek 
csaknem egyharmadáról derült ki, hogy veszélyes lehet a 
fogyasztók egészségére és biztonságára, ami közel kétsze-
rese a 2010-es adatoknak.

•	 2011-ben az európai hatóságok 27 millió hamisított 
gyógyszert foglaltak le. 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Az interneten rendelt hamisított termékeket általában postán 
küldik el. A 2011-ben feltárt esetek 63%-ában így történt a 
kézbesítés, ezt követi 22%-kal a légi, majd 7%-kal a futárcég 
útján való szállítás.

•	 Az Európában lefoglalt hamisított termékek túlnyomó 
része Kínából származik: az innen érkező áruk teszik ki a 
lefoglalt termékek 73%-át. 

•	 Hamisítás azonban nemcsak az importált termékek körében 
fordul elő – az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok 
figyelme ezért az Európai Unió területén zajló hamisítási 
tevékenységekre is kiterjed.

 
 

Some figures
•	 The global volume of trade in fake goods stands at over 

€200 billion euro per year – a similar magnitude to the 
market for illegal drugs

•	 Between 2010 and 2011, the volume of fake articles 
detained by European customs grew by 11% 

•	 In 2009, the value of the top 10 brands in EU countries 
amounted to almost 9% of GDP

•	  Fashion and high-end personal products encompass 54% 
of the total value of detained goods 

•	 In 2011 alone, 115 million fake goods were detained at the 
EU borders, with an overall value of over €1.2 billion

•	 Almost one third of the articles detained by EU customs in 
2011 were found to be potentially dangerous to the health 
and safety of consumers, almost double the proportion in 
2010

•	 In 2011, 27 million fake medicines were detained by 
European authorities
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További információk 
AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI 
ÉS ÜGYNÖKSÉGEI:

Európai Bizottság:

Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 
ec.europa.eu/enterprise/stopfakes 

Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság 
ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Kapcsolat:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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ec.europa.eu/enterprise/stopfakes

Mondjon nemet a hamisított árukra 
Válassza Ön is az igazit!

Európai Bizottság
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság (DG ENTR) 
Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság (DG MARKT)


