
 
 
 

                    

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

2019. június 6. 

 

Az Európai Unióban 11 kulcsfontosságú gazdasági 

ágazatban évi 18 686 milliárd forint veszteséget okoz 

a hamisítás 

 A vizsgált ágazatokban a veszteség értéke a teljes uniós értékesítés 7,4%-át teszi ki. 

 A becslések szerint e 11 ágazatban Magyarországon évente 223,6 milliárd forintra 
rúg a veszteség. 

 Magyarországon az elmaradt forgalom a 11 ágazat összesített forgalmának mintegy 
10,5%-át teszi ki. 

 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) legújabb becslései szerint a 11 fő 

gazdasági ágazatban a hamisításból és a kalóztevékenységből fakadó veszteség Unió-szerte 

mintegy 18 686 milliárd forintot tesz ki évente. 

A friss adatokat tartalmazó tanulmány szerint az alábbi ágazatokban az összesített veszteség 

eléri az összforgalom 7,4%-át: kozmetikai és testápolási cikkek; ruházati cikkek, lábbelik és 

kiegészítők; sportcikkek; játékok és játékszerek; ékszerek és órák; kézitáskák és bőröndök; 

zenei felvételek; szeszes italok és borok; gyógyszerek; növényvédő szerek; valamint 

okostelefonok. 

Tekintettel arra, hogy a jogszerűen működő gyártók kevesebb terméket állítanak elő, mint 

amennyit hamisítás nélkül előállítanának, és ezáltal kevesebb munkavállalót alkalmaznak; az 

elemzés becslései szerint ezekben a szektorokban Unió-szerte mindez akár 468 000 

munkahely megszűnéséhez vezethetett közvetlenül. 

Magyarország: 

Magyarországon a hamisításból és a kalóztevékenységből fakadó éves veszteség becsült értéke 

223,6 milliárd forint, azaz e 11 ágazat összesített forgalmának 10,5%-a. 

Az elemzés szerint egészében nézve a Magyarországon elmaradt forgalom egy főre jutó értéke 

évente 22 763 forint. 

Az EUIPO immár második alkalommal mérte fel a hamisítás és kalóztevékenység gazdasági 

hatásait ágazati szinten, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértéseknek leginkább kitett, fő 

gazdasági ágazatokban. 

A tanulmány becslései szerint a 2018. évi első elemzés óta uniós szinten két ágazat kivételével 

mindenhol csökkent az éves elmaradt forgalom: ezek a ruházati cikkek, lábbelik és kiegészítők, 

illetve a kozmetikai és testápolási cikkek. 

Ruházati cikkek, lábbelik és kiegészítők ágazata: 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo


 
 
 

                    

A ruházati cikkek, lábbelik és kiegészítők ágazata mind az értékesítési volumen, mind a 

foglalkoztatás tekintetében a legnagyobb az összes vizsgált ágazat közül. 

Becslések szerint az ágazat elmaradt forgalma uniós szinten évente eléri a közel 8 844 milliárd 

forintot, azaz az összesített értékesítés 9,7%-át. 

Magyarországon a ruházati cikkek, lábbelik és kiegészítők tekintetében a hamisítás 

következtében elmaradt forgalom a becslések szerint éves szinten eléri az 54 milliárd forintot, 

azaz a forgalom mintegy 11,4%-át. 

Kozmetikai és testápolási cikkek ágazata: 

A jelentés becslései szerint a piacon jelenlévő hamisított termékek uniós szinten évente mintegy 

2 180 milliárd forint elmaradt bevételt okoznak a kozmetikai és testápolási cikkek ágazatában. 

Ez az ágazat összesített forgalmának 10,6%-át teszi ki. 

Magyarországon a kozmetikai és testápolási cikkek ágazatában elmaradt bevétel a becslések 

szerint eléri a 16 milliárd forintot, azaz az ágazat teljes forgalmának 9,2%-át. 

Az EUIPO ügyvezető igazgatója, Christian Archambeau így nyilatkozott: 

„Az európai növekedés és munkahelyteremtés azoktól az ágazatoktól függ, amelyek közül 11 e 

tanulmányban szerepel. Kutatási tevékenységünk azonban arra világít rá, hogy a hamisítás és a 

kalóztevékenység veszélyt jelenthet a növekedésre és a munkahelyekre egyaránt. Azért 

végeztük el ezt az elemzést, és folytatunk széles körű kutatótevékenységet, hogy a politikai 

döntéshozókat támogatni tudjuk abban, hogy megoldást találjanak erre a problémára, és 

segítsünk felhívni az uniós fogyasztók figyelmét arra, hogy tágabb értelemben milyen gazdasági 

következményekkel jár a hamisítás és a kalóztevékenység.” 

A becsléseket a ma megjelent A szellemi tulajdont érintő jogsértésekről szóló 2019. évi 

helyzetjelentés tartalmazza, amely uniós és nemzetközi szinten egyesíti az EUIPO jelentéstételi 

tevékenységét. 

A jelentés tartalmazza a nemzetközi kereskedelemben értékesített hamisított és 

szellemitulajdonjog-sértő volumeneket, illetve rámutat arra, hogy a fokozott szellemitulajdonjog-

igényű iparágak gazdaságilag miként járulnak hozzá a gazdasági fejlődéshez és a 

munkahelyteremtéshez. Emellett ismerteti az új kutatási eredményeket, miszerint azok a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k), amelyek szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat – például védjegyeket, 

formatervezési mintákat és szabadalmakat – alkalmaznak, nagyobb valószínűséggel fejlődnek 

ütemesebben, mint a többi kkv. 

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

Az EUIPO öt éven keresztül (2012–2016 között) követte nyomon a hamisítás gazdasági hatásait 

az Európai Unióban 11 kiemelt, a szellemi tulajdont érintő jogsértéseknek közismerten kitett 

gazdasági ágazatban. A tanulmányban az alábbi 11 érintett ágazatot vizsgálták: kozmetikai és 

testápolási cikkek; ruházati cikkek, lábbelik és kiegészítők; sportcikkek; játékok és játékszerek; 

ékszerek és órák; kézitáskák és bőröndök; zenei felvételek; szeszes italok és borok; 

gyógyszerek; növényvédő szerek, valamint okostelefonok. 

AZ EUIPO-RÓL 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo


 
 
 

                    

A spanyolországi Alicante-ban működő EUIPO az EU decentralizált ügynöksége. Az intézmény 

az európai uniós védjegyek (EU védjegyek) és a lajstromozott közösségi formatervezési minták 

(RCD) lajstromozását intézi, amelyekre az EU valamennyi tagállamában szellemi tulajdoni 

védelmet nyújt. Az EUIPO együttműködési tevékenységeket is folytat az EU nemzeti és 

regionális szellemi tulajdoni hivatalaival. 

A szellemi tulajdont érintő jogsértések európai megfigyelőközpontja 2009-ben jött létre a 

szellemitulajdon-jogok védelmének és érvényesítésének támogatása és a szellemi tulajdont 

érintő európai jogsértések növekvő veszélye elleni küzdelem elősegítése céljából. A 

megfigyelőközpont a 386/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel, 2012. június 5-én 

került az EUIPO felügyelete alá. 

Sajtókapcsolat: 

Ruth McDonald  
Tel.: +34 96 513 7676  
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
 

 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo

