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• A szellemi tulajdont érintő jogsértések hatásának mérése – 
módszertani munka 

 

• Hamisítás Magyarországon fogyasztói 
kutatás – 2009 óta évente 

• A hamisítás vállalati tapasztalatai 
Magyarországon – 2013. szeptember 
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Milyen mértékben 
járulnak hozzá a 
védjegyek, 
formatervezési 
minták, szabadalmak, 
földrajzi árujelzők és 
a szerzői jog a 
foglalkoztatáshoz, a 
GDP-hez, a bérek 
színvonalához és a 
kereskedelemhez? 



 

Szellemitulajdon-intenzív iparágak  

Szellemitulajdon-intenzív 
iparág: amelyben az egy 
munkavállalóra jutó 
szellemitulajdon-jogok 
száma meghaladja az 
átlagot. 
 
Az európai iparágak több 
mint fele (615-ből 321) 
szellemitulajdon-
intenzívnek tekinthető.  
 



 

Foglalkoztatáshoz való hozzájárulás 
 
 
 
Az uniós munkahelyek 26%-
át (56 millió állás) közvetlenül 
a szellemitulajdon-védelmi 
iparágak adták 2008 és 2010 
között. 
 
További 9% pedig közvetetten 
kapcsolódik hozzájuk, így 
összességében az uniós 
álláshelyek 35%-át (77 millió 
állás) biztosítják. 
 
 
 



 

GDP-hez való hozzájárulás  

Az EU teljes gazdasági 
tevékenységének 39%-a 
(évi kb. 4,7 billió euró) 
szellemitulajdon-intenzív 
iparágakban keletkezett 
2008 és 2010 között. 



 

Jövedelmekhez való hozzájárulás 

A 
szellemitulajdon-
intenzív 
iparágakban a 
fizetések átlagos 
szintje 40%-kal 
magasabb a többi 
iparághoz képest. 
(715 € - 508 €) 



 

Összevetés az USA eredményeivel  



 

Foglalkoztatás – tagállamonként 

EU átlag: 25.9%  
Magyarország: 27,2% 
  
 

Note: As Croatia was not a part 
of the EU at the time of the 
study, it is not highlighted on 
the following maps. 



 

GDP – tagállamonként  

EU átlag: 38,6%  
Magyarország: 45,1% 
 



 

Foglalkoztatás – védjegy  

EU átlag: 20,8%  
Magyarország: 21,9% 



 

GDP – védjegy 

EU átlag: 33,9%  
Magyarország: 38,3% 



 

Foglalkoztatás – design 

EU átlag: 12,2%  
Magyarország: 13,6% 



 

GDP– design 

EU átlag: 12,8%  
Magyarország: 17,9% 



 

Foglalkoztatás – szabadalom 

EU átlag: 10,3%  
Magyarország: 11,4% 



 

GDP – szabadalom 

EU átlag: 13,9%  
Magyarország: 20% 



 

Foglalkoztatás – szerzői jog 

EU átlag: 3,2%  
Magyarország: 3,1% 

WIPO módszer szerint: 
EU: 4,6% (6,7%) 
Magyarország: 4,89% (7,98%) 



 

GDP– szerzői jog 

EU átlag: 4,2%  
Magyarország: 4,4% 

WIPO módszer szerint: 
EU: 5,9% (7,8%) 
Magyarország: 5,18% (7,85%) 



 

A védjegy származási 
országa 

Mely EU tagállamokból 
származik a legtöbb védjegy?   

! 

! 



 

Design származási 
országa 

Mely tagállam adja a legtöbb 
formatervezési minta 
bejelentést?  

! 

! 



 

Szabadalmak  
származási országa 

Mely tagállamokból 
jelentik be a legtöbb 
szabadalmat?  

! 

! 



 

Munkahelyteremtés 

Magyarországon 
a szellemtulajdon-
intenzív 
ágazatokban a 
munkahelyek 
33,3%-a külföldi 
cégeknek 
tulajdoníthatók. 
 

! 





Mekkora problémát jelent a hamisítás az egyes ágazatokban? 

26 

Átlag: 5,2 (10 fokú skálán) 
Átlagnál nagyobb probléma: 
textília, a ruházati és bőrtermékek 
gyártása, a számítástechnikai, 
elektronikai, optikai termékek 
gyártása 

A vállalkozások 
negyedének ágazatát 
rendkívül károsan érinti a 
hamisítás. 



Tudomása van Önnek arról, 
hogy cége termékét/termékeit 

hamisítják? (%) 

27 

Tapasztalta a termékei 
hamisítványának az interneten 

való terjesztését?  
(%, azoktól, akiknek hamisítják a 

termékét) 



Milyen hatással van a hamisítás az Ön cégére?  
%, azok körében, akiknek hamisítják a termékeit 

(több válasz lehetséges, így a válaszok összessége meghaladhatja a 100%-ot) 

28 



Kérem, becsülje meg, hogy hány százalékos kárt okoz a 
hamisítás az Önök vállalatának? 

%, átlag; azok körében, akiknek hamisítják a termékeit 
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Átlag: 24,6% 



Ön szerint az elkövetkező három évben a hamisítás 
kockázata a vállalat termékeire nézve: 

% 

30 



Mit tesz cége a hamisítás megakadályozására?  
(%, azok körében, akiknek a termékét hamisítják; több válasz lehetséges,  

így a válaszok összessége meghaladhatja a 100%-ot) 

31 



Fellép az Önök cége az interneten tapasztalható 
jogsértések ellen? 

(%, azok körében, akiknek a hamisított termékeit forgalmazzák az interneten) 

32 



Rendelkezik a cég 
iparjogvédelmi 
oltalommal? % 

 

33 

Milyen iparjogvédelmi oltalommal 
rendelkezik ? %, azok körében, akik 
rendelkeznek iparjogvédelmi oltalommal; több 
válasz lehetséges, így a válaszok összessége 
meghaladhatja a 100%-ot 





A hamisítás nem is olyan 
veszélyes, csak 

riogatnak vele (%) 
 

35 

A hamisítás elleni 
küzdelem csak a nagy, 
nemzetközi márkáknak 

fontos (%) 



 A hamisítás miatt komoly bevételektől esik el a költségvetés. 
 
 
 
 A hamisítás miatt munkahelyek szűnnek meg. 
 
 
  
 A hamisítványok megvásárlása a szervezett bűnözés 

bevételeit növeli. 



Ön vásárolna hamis terméket? (%) 



www.hamisitasellen.hu 
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