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Évente 60 milliárd euró veszteséget okoz az 
Európai Unióban a hamisítás 13 

kulcsfontosságú gazdasági ágazatban. 
 
 
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) új kutatásának eredményei 
azt mutatják, hogy évente 60 milliárd euró vész el a hamisítás miatt 13 gazdasági 
ágazatban. 
 
Az elmúlt 5 évben az EUIPO nyomon követte a hamisítás gazdasági költségeit a 
szellemi tulajdont érintő jogsértésekre érzékeny ágazatokban. 
 
A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a hamis termékek piaci jelenlétének 
köszönhetően ezeknek az ágazatoknak a közvetlen éves vesztesége eléri a 60 milliárd 
eurót, mely az eladások 7,5%-ának felel meg. 
 
A felhalmozódott veszteségek évente uniós polgáronként 116 eurónak felelnek meg. 
 
Mivel a jogszerűen működő gyártók kevesebbet termelnek, mint azt hamisítás 
hiányában tennék, ezáltal kevesebb munkavállalót foglalkoztatnak, így ezen 
ágazatokban ez 434 000 munkahely közvetlen megszűnéséhez vezet. 
 
A jelentés becslése szerint a hamisítás miatt a 13 ágazat vesztesége a közvetlen 
értékesítés tekintetében Magyarországon évi 12,2 %. Ez körülbelül évi 936 millió 
eurónak (290 milliárd magyar forintnak), vagy egy magyar lakosra jutó 95 eurónak (29 
433 magyar forintnak) felel meg. 
 
A vizsgálatba bevont 13 ágazat: 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; okostelefonok; akkumulátorok és gumiabroncsok. 
 
Ezek az adatok az elmúlt 5 év során az EUIPO által végzett kutatási munkafolyamat 
részét képezik, és első alkalommal jelennek meg egységes jelentésben. A ma 
közzétett összefoglaló jelentés magában foglalja a szellemi tulajdon uniós 
gazdasághoz való hozzájárulásával, valamint a hamisítás és a kalózkodás nemzetközi 
kereskedelemben okozott költségeivel kapcsolatos kutatásokat is. Emellett 
összefoglalja a szellemi tulajdont érintő jogsértések megakadályozására a nemzeti, 
regionális és nemzetközi szervek által vállalt intézkedéseket is. 
 
Az EUIPO elnöke, António Campinos a következőket mondta: 
 

Az elmúlt 5 év során született jelentéseink és kutatásaink első alkalommal 
adnak átfogó képet a hamisításnak és a kalózkodásnak az Unió 
gazdaságára és munkahelyteremtési intézkedéseire gyakorolt hatásairól, 
valamint információkat nyújtanak a szellemi tulajdont érintő jogsértésekre 
vonatkozóan. Kutatásaink során kimutattuk továbbá a szellemi tulajdon 
pozitív hozzájárulását a foglalkoztatáshoz és növekedéshez. Munkánkat oly 
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módon végeztük, hogy a politikai döntéshozók és az állampolgárok 
számára egyértelmű legyen a szellemi tulajdon értéke és az ennek 
megsértéséből eredő károk. 

 

 

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
 
A vizsgálatba bevont 13 ágazat: 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; okostelefonok; akkumulátorok és gumiabroncsok. Az alább 
megadott értékek az egyes ágazatok közvetlen veszteségeire vonatkoznak. Az 
alábbiakban megadott árfolyamok a 2015-ös évre vonatkoznak, ekkor került sor a 
jelentésben szereplő adatelemzésre. 
 
AZ EUIPO-RÓL 
 
A spanyolországi Alicante-ban működő EUIPO az EU decentralizált ügynöksége. Az 
intézmény az európai uniós védjegyek (EUTM) és a lajstromozott közösségi 
formatervezési minták (RCD) lajstromozását intézi, amelyekre az EU mind a 
28 tagállamában szellemi tulajdoni védelmet nyújt. Emellett az EUIPO együttműködési 
tevékenységeket is folytat az EU nemzeti és regionális szellemi tulajdoni hivatalaival. 
Az EUIPO ítéli oda a DesignEurópa Díjat. 
 
A szellemi tulajdont érintő jogsértések európai megfigyelőközpontja 2009-ben jött létre 
a szellemitulajdon-jogok védelmének és érvényesítésének támogatására 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 át az EUIPO-hoz. 
 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/dea-home
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Sajtókapcsolat: 
 
Laura Casado 
Tel.: +34 965138934 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu 

Claire Castel 
Tel.: +34 626346627 
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu 

 
Ruth McDonald 
Tel.: +34 965137676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
 
 

 

 
#fightfakesinEU   
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