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A HEnt wEboldAlAi

Hamisítás ellen weboldal

Felület: http://www.hamisitasellen.hu/
megjelenés: folyamatos, általában naponta frissülő 
tartalom

tartalom:
tájékoztató a testületről: tagok, tevékenység•	
a HENT titkársága által szervezett esemé-•	
nyek: kiállítások, előadások, szakmai fóru-
mok, pályázati kiírások kommunikációja
a testület által végzett, hamisítással kapcso-•	
latos kutatási jelentések, felmérések, tanul-
mányok gyűjteménye
a szellemi tulajdon védelmével, illetve a •	
hamisítás elleni fellépéssel kapcsolatos jog-
források
ismertető, tájékoztató anyagok a hamisítás-•	
ról és az az elleni fellépésről (Gyakran ismé-
telt kérdések – FAQ)

A honlap hírportálként is üzemel:
itt jelennek meg először a HENT titkárságá-•	
nak sajtóközleményei
magyar és nemzetközi híreket, beszámo-•	
lókat, videókat, fotókat közöl hamisítással 
kapcsolatos témákban
a testületi tagok hírei, eseményei is megta-•	
lálhatóak a weboldalon

Célcsoport: 
a sajtó munkatársai•	
testületi tagok, egyéb állami és civil szerve-•	
zetek
vállalkozók•	
fogyasztók•	
diákok•	

látogatottság: 
A HENT weboldalát átlagosan kettő-négyezren lá-
togatják havonta, viszont ez a szám kampányok, 
pályázatok, közérdeklődésre is számot tartó esemé-
nyek alkalmával nagyságrendileg megemelkedik és 
eléri a tíz-húszezres látogatottságot is.
2012 februárja kiemelkedő hónap volt, ami az ACTA 
(Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás) körül 
generálódott vitáknak, tüntetéseknek volt köszön-
hető. A HENT több sajtóközleményben tájékoztatott 
a nemzetközi megállapodás aláírásáról, magyarázta 
egyes részeit, tudósított a brüsszeli fejleményekről. 
Februárban ebből kifolyólag több mint kilencezren 
olvasták a HENT weboldalának cikkeit és sajtóközle-
ményeit, a látogatók összesen tizennyolcezer oldal-
megtekintést generáltak.
A HENT által márciusban szervezett ACTA szakmai 
fórum és a további sajtóközlemények a témában 
szintén megnövelték a látogatottságot, körülbelül 
háromezren látogattak a weboldalra, ebből 73% új 
látogató volt, a többi pedig visszatérő. A látogatók 
86%-a magyar volt, 10%-a viszont angol nyelvterü-
letről, az USÁ-ból és Nagy-Britanniából kereste fel a 
weboldalt.
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Hamis gyógyszer weboldal

Felület: http://www.hamisgyogyszer.hu/
megjelenés: hétköznap, heti 2-3 alkalommal frissü-
lő tartalom

tartalom:
gyógyszerhamisítással kapcsolatos nem-•	
zetközi és hazai hírek
információk a gyógyszerhamisítás jelensé-•	
géről, veszélyeiről
híradás a gyógyszerhamisítás elleni hatósá-•	
gi intézkedésekről, figyelmeztetésekről
hírek kutatásokról, szabályozási tervekről •	
és eredetiségigazolási technológiai újítá-
sokról

Célcsoport: 
a sajtó munkatársai•	
testületi tagok, egyéb állami és civil szerve-•	
zetek
fogyasztók (potenciális gyógyszervásárlók)•	

látogatottság: 
2012-ben március végéig körülbelül 1000 fő látogat-
ta meg az oldalt és olvasta a honlap híreit.
A weboldal látogatottsága gyógyszerhamisítás elle-
ni kampányok alkalmával exponenciálisan megnő. 
2010-ben például a kampány részeként a Webbeteg 
hírportállal kötött cikkelhelyezési szerződés kö-
vetkeztében a weboldal forgalma gyakran napi 
többszázra is felugrott.
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A HEnt blogjA

Felület: nokamu.postr.hu (az Origo blogfelülete)
megjelenés: minden hétköznap frissülő tartalom, 
akár napi több új bejegyzés

tartalom: 
A NoKamu blog a szellemitulajdon-védelem és a fo-
gyasztóvédelem fontosságára, a rossz minőségű, ha-
mis termékek veszélyeire hívja fel az olvasók figyel-
mét, a blogoszférában megszokott hangvételben.
A tartalomban központi szerephez jutnak a videók 
és a beszédes, izgalmas képek, például legsilányabb 
vagy leghihetetlenebb hamisítványok; eredeti és 
hamis termék-összehasonlítások.

Célcsoport:
fiatal internetező közösség (13-30 évesek)•	
vállalkozók•	
további érdeklődők•	

•	

az Origo hírportál olvasói•	
a HENT Facebook oldalának követői•	

látogatottság: 
A blog 2011-ben számos címlapos megjelenést pro-
dukált az [origo]-n, de gyakran szerepelt a freemail 
kilépő oldalán is. A tavalyi évben ennek is köszönhe-
tően 148 000 egyedi látogatója volt. A látogatók ösz-
szesen 209 000 oldalt tekintettek meg, azaz a több-
ség több blogbejegyzést is elolvasott a felületen.
2012 első három hónapjában 45 000 egyedi látogató 
olvasta a bejegyzéseket, ők 57 000 oldalt tekintettek 
meg. Az idei eddigi legnépszerűbb bejegyzést az Egy-
szerű ötletek, nagyszerű játékok című, március 7-én 
posztolt bejegyzés érte el. Több mint 7700-an olvas-
ták a Barbie, a Lego, a Gameboy vagy a Monopoly 
szabadalmi leírásairól szóló cikket, melyekhez a 
NoKamu blog az eredeti ábrákat is csatolta.



A HEnt fAcEbook oldAlA

Felület: www.facebook.com/NoKamu
megjelenés: minden hétköznap frissülő tartalom

tartalom:
HENT események, hírek megosztása•	
NAV akciókról kapott fotók és videók feltöl-•	
tése
a magyar sajtóban megjelenő hamisítás, •	
kalózkodás témájába tartozó hírek meg-
osztása
a NoKamu blogon született blogbejegyzé-•	
sek közlése

Célcsoport:
fiatal internetező közösség (13-30 évesek)•	
további érdeklődők•	

látogatottság:
A Facebook oldalt követők száma átlagosan 1400 fő 
körül mozog.
A követők száma ugrásszerűen megnő az időszakos 
kampányok folyamán, például amikor a nyári feszti-
válokon megjelenő hamisítás elleni kiállítással kap-
csolatban nyereményjátékokat hirdet az oldal.
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A HEnt HírlEvElEi

Heti Hírlevél

megjelenés: hetente csütörtökön
Feliratkozás: e-mail küldésével a hent@hipo.gov.hu 
email címre vagy a HENT weboldalán keresztül
Felület: A titkárság a hírlevelet a regisztrációkor 
megadott e-mail címre továbbítja. A HENT hírlevél 
hírei a HENT weboldalán is olvashatóak.

tartalom: 
A HENT heti hírlevelében minden héten 10-12 friss 
hírt jelentet meg a szellemitulajdon-védelem és ha-
misítás, kalózkodás témában. A hazai, európai uni-
ós és harmadik országbeli hírek között szerepelnek 
többek között

hamisítás elleni intézkedésekről szóló tudó-•	
sítások
hírek hamisítással, kalózkodással kapcsola-•	
tos bírósági eljárásokról, kormányzati kez-
deményezésekről
információ jogszabály-alkotási folyamatok-•	
ról a szellemitulajdon-védelmi jogérvénye-
sítés területén
fogyasztóvédelmi és tudatosságnövelő ak-•	
ciók híradásai
hamisítás visszaszorításával kapcsolatos tö-•	
rekvések és eredmények
hamisítással kapcsolatos adatok, felméré-•	
sek összefoglalói
hatósági intézkedések, lefoglalások•	
meghívók, majd utólagos közlemények az •	
aktuális HENT rendezvényekről

Célcsoport:
a sajtó munkatársai (jelenleg 180 cím)•	
testületi tagok, egyéb állami és civil szerve-•	
zetek
további érdeklődők•	

A hírportálok, nyomtatott sajtóorgánumok szerkesz-
tőségei rendszeresen szemlézik a HENT hírlevelét és 
feldolgozzák híreit. A HENT hírei rendszeresen meg-
jelennek többek között a következő tematikus sajtó-
orgánumokban:

közéleti (HVG.hu, Népszava, Index, Origo, •	
Orientpress, Hírextra, Népszabadság)
gazdasági (Pénzcentrum, News4business, •	
ITBusiness)
egészségügyi (Weborvos, Webpatikus, Pati-•	
ka magazin, MedicalOnline)
informatikai-technikai (Infovilág, SG.hu, •	
Infotér.eu, Műszaki Fórum, Tech.hu)
zenei (zene.hu)•	
médiával kapcsolatos  •	
(Médiainfo, BrandTrend, Marketinginfo)
jogi (Iparjog.hu, ProArt)•	
és fogyasztóvédelemmel foglalkozó (Fo-•	
gyasztók, Élelmiszer)

Havi Hírlevél
 
Olyan állampolgárok, leginkább diákok számára ké-
szül, akik nem szakmabeliek, de érdeklődnek a hami-
sítás és a szellemi-tulajdonjog védelem iránt. A min-
den hónap közepén érkező hírlevél a heti hírlevelek 
legérdekesebb cikkeit és a hónap legfontosabb ese-
ményeit gyűjti össze. Feliratkozás: kiállítások, előadá-
sok egyéb rendezvények alkalmával a helyszínen.
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A HEnt sAjtótEvékEnységE

A HENT titkársága kampányokhoz, egyéb esemé-
nyekhez kötődően sajtótájékoztatókat szervez.
Az eseményekről előzetesen sajtómeghívók kikül-
désével értesíti a sajtó munkatársait.

Sajtórendezvények alkalmával a sajtó számára ösz-
szeállított sajtóanyagba (press kit) legtöbbször 
háttéranyagokkal is készül, hasznos információval, 
mely a témához szervesen kapcsolódik és szélesebb 
rálátást, elmélyülést biztosít. A sajtó számára készí-
tett háttéranyagok a HENT weboldalán is elérhetők. 

A HENT titkársága sok esetben rendez olyan esemé-
nyeket, melyek nyilvánosak a sajtó számára. Ezeket 
több esetben rendezi közösen a testület tagjaival 
vagy egyéb szervezetekkel. Ilyen sajtónyilvános 
események például a 

szakmai fórumok (ACTA Szakmai Fórum, •	
2012. március 21. – MIE, MVE és HENT közös 
szervezésében)
szakmai konferenciák (Gyógyszerhamisítás •	
elleni küzdelem konferencia, 2012. április 25. 
– MAGYOSZ és HENT közös szervezésében)
szakmai előadások•	
kiállítások•	

A rendezvényeket követően a titkárság cikk formá-
jában is feldolgozza az eseményt és a testület we-
boldalán megjelenteti, ahol az eseményen készített 
fotók is hozzáférhetőek. Ezek a média számára sza-
badon felhasználható, feldolgozható képek és cikkek 
(forrásmegnevezés szükséges mindkét esetben).

A titkárság sajtóközleményeket ad ki a sajtó érdek-
lődésére számot tartó események bekövetkeztekor. 
Ilyen híradás lehet például egy sajtóközlemény

a hamisítással kapcsolatos országos felmé-•	
rések friss eredményeiről,
a HENT és egyéb szervezetek között létre-•	
jövő együttműködési megállapodások alá-
írásakor,
kiállítás-megnyitókról,•	
sajtótájékoztatót követően,•	
pályázatok eredményeiről,•	
aktualitások nyomon követésekor (ACTA •	
sorsa az Európai Unióban),
egyéb események alkalmával•	

A HENT titkársága sajtóérdeklődés esetén interjút 
szervez a témában jártas szakemberekkel, eseten-
ként lehetséges interjúalanyokat ajánl, akik az adott 
hamisítással kapcsolatos témában releváns nyilatko-
zatra képesek.

Szintén – többek között – a sajtó számára készül a 
HENT heti hírlevele is, melyben az aktuális és fel-
dolgozható hírek mellett minden esetben linkek 
találhatóak a kiadott sajtóközleményekre, sajtómeg-
hívókra, sajtónyilvános eseményekre, friss kutatási 
és pályázati eredményekre.
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SAJTÓMEGHÍVÓ 

 

 
a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodásról (ACTA) tartandó 

szakmai fórumra 

 
 
A szakmai fórumot a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület a Magyar Védjegy Egyesülettel és a 

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel együttműködésben szervezi. 

 
A HENT célja, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzen, lehetőséget teremtsen a 

különböző szakmai és civil szervezetek, internetes közösségek és egyéb érdekelt csoportok 

véleményének meghallgatására. 

 
A kerekasztal-beszélgetések során a résztvevők megosztják majd álláspontjaikat az ACTÁ-val 

kapcsolatban, ütköztetik nézeteiket és tisztázzák a félreértéseket. Az egyes kerekasztal-

beszélgetéseket követően hozzászólásra és kérdések feltevésére is lesz lehetőség. 

 
A kerekasztal-beszélgetések témái: 

 Az ACTA-ról és a tárgyalási folyamat fázisairól hazai és uniós nézőpontból 

 Az ACTA határokon alkalmazandó intézkedésekre, polgári jogi és büntetőjogi 

jogérvényesítésre vonatkozó rendelkezései 

 Az ACTA digitális környezetben történő jogérvényesítésre vonatkozó rendelkezései 

 
A részletes program, a kerekasztal-beszélgetések szereplői és témái a csatolt dokumentumban 

találhatók. 

 
Időpont: 

2012. március 21. (szerda), 9.30 

 
Helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

1054 Budapest, Garibaldi u. 2., földszinti konferenciaterem 

 
 
Az esemény sajtónyilvános, a részvétel akkreditációhoz kötött! Részvételi szándékát 

2012. március 20-ig jelezze! 

 
 
Sajtókapcsolat 

 
Vannai Dorottya 

kommunikációs referens 

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Titkársága 

e-mail: dorottya.vannai@hipo.gov.hu 

telefon: 20/359-3020 
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HEnt kAmpányok

no Kamu!

A No Kamu! kampány a HENT állandó kampánya. 
A projekt a szellemitulajdon-védelem, a hamisítás el-
leni küzdelem fontosságára, a rossz minőségű, hamis 
termékek veszélyeire hívja fel a figyelmet internetes 
felületeken és kihelyezett előadások alkalmával.

elemei:
No Kamu! blog felület•	
No Kamu! facebook oldal•	
No Kamu! előadássorozat a HENT szervezé-•	
sében, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal munkatársai tartanak

gyógyszerHamisítás elleni Kampány

A HENT az elmúlt években (2009, 2010) sikeres 
gyógyszerhamisítás elleni kampányokat szervezett, 
amit 2012-ben is folytat.
A kommunikációs aktivitás részeként orvosi rende-
lőkben, gyógyszertárakban szórólapokat és plakáto-
kat helyezett el, egészségügyi magazinokban hirde-
tett, egészségügyi portálokon (vital.hu, házipatika.
hu, webbeteg.hu) bannerekkel és tájékoztató jelle-
gű cikkekkel jelent meg.
A gyógyszerhamisítás elleni kampány keretében in-
dította el a HENT a hamisgyogyszer.hu weboldalt is. 
A weboldalon megtekinthető az a 30 mp-es, több 
televíziós csatorna által is vetített reklámspot, amely-
lyel a fogyasztók figyelmét a hamis gyógyszerek je-
lentette veszélyekre hívja fel.

A HAMIS
GYÓGYSZER
ÉLETVESZÉLYES!

Emberéletek ezreit követelik évente
a világon a hamis, rossz minőségű gyógyszerek.

Magyarországon is naponta lehet találkozni az
interneten árult, ismeretlen eredetű pirulákkal.

Piacokon gyakran látni a „pult alatt” vagy
pokrócon eladásra kínált gyógyszeres dobozokat.

Ezek döntő többsége hamis.
Aki ezeket beveszi, az életével játszik.

CSAK BIZTONSÁGOS, ENGEDÉLYEZETT
HELYEN VÁSÁROLJON GYÓGYSZERT!

Tudjon meg mindent a gyógyszerhamisításról:

www.hamisgyogyszer.hu

Felelős kiadó: A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkársága - 1370 Budapest, Pf. 552. - E-mail: hent@hipo.gov.hu

kamu!
no

Látogasd meg honlapunkat!

Olvasd a blogunkat!

Kövess minket a Facebook-on!

hamisitasellen.hu

nokamu.postr.hu

facebook.com/NoKamu

NAV
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Képzőművészeti pályázatoK

A HENT középiskolások és művészeti iskolások részé-
re eddig két alkalommal írt ki olyan képzőművészeti 
pályázatot, melyek keretében diákok hamisítással, 
kalózkodással, szellemitulajdon-védelemmel kap-
csolatos gondolataikat fejezhették ki és küldhették 
be képzőművészeti pályaművüket.
2012-ben a kreatív pályázatot a HENT a Járműipari 
Adatbázis Forgalmazók Szakmai Testületével hirdet-
te meg. A HENT idén tavasszal a pályázatot online 
felületein is promótálta, sőt, a különdíjas alkotás ki-
választására a No Kamu! facebook oldal követőit kér-
te fel. A pályázati kiírás, a pályaművek és a díjazottak 
a HENT weboldalán megtekinthetők.

egyéb tematiKus KampányoK

„Ünnepi” akciók
Nagyobb ünnepek előtt (karácsony, húsvét) a HENT 
kihelyezett szórólapokkal, matricákkal, plakátokkal 
hívja fel a vásárlók figyelmét a hamisítás veszélyeire, 
a szellemi tulajdon védelmére, különösen az illegális 
szoftverhasználat, valamint az illegális film- és zene-
letöltések következményeire.

„online játékos” kampány
A HENT 2009 nyarán fiatalokat megszólító online 
kampányt indított. Népszerű, fiatalok által látogatott 
weboldalakon és kvízjáték-honlapokon (Honfoglaló, 
Kutlúrpart, HotDog, MoziNet) jelentetett meg szer-
zői jogi tárgyú cikkeket, kérdéseket.
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HEnt ElőAdások

A HENT titkársága előadásokat szervez iskolákba, 
rendezvényekre, fesztiválokra, szakmai események-
re, olyan helyszínekre, ahol létjogosultsága lehet a 
hamisítással kapcsolatos tájékoztató jellegű okta-
tásnak.

Célcsoport:
középiskolás, egyetemista diákok•	
vállalkozók•	
fogyasztók•	

no Kamu! előadás
A HENT titkársága szervezésében a NAV munkatár-
sainak No Kamu! címet viselő, hamisítással kapcsola-
tos előadása a hamisítás veszélyeiről, a hamisítás el-
terjedtségéről, hátteréről, a hamisítók módszereiről 
és a hamisítás elleni fellépés eszközeiről. A Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal munkatársai a prezentációt kö-
vetően számos hamis tárgyat is bemutatnak, ezzel 
is szemléltetve a hamisítás káros és veszélyes követ-
kezményeit.

előadások gyógyszerhamisítás témakörben
A HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportja 
vezetőjének részvételével a vámhatár-állomásokon 
szolgálatot teljesítő vámtisztek speciális képzésben 
részesülnek.
A munkacsoport vezetője gyógyszeripari konferen-
ciákon is rendszeresen tart előadásokat a gyógyszer-
hamisítás veszélyeiről és következményeiről.

előadások vállalkozóknak
A HENT titkársága vállalkozóknak is szervez előadá-
sokat, hogyan léphetnek fel a szellemi tulajdonjoga-
ikat ért jogsértésekkel szemben.
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HEnt kiállítások

Hamis tárgyaK Kiállítása

A két címen is futó („Hamis ígéretek, valódi veszé-
lyek”, „No Kamu!”) rendezvény a testület titkárságá-
nak a NAV közreműködésével szervezett hamisítás 
elleni vándorkiállítása. 
Az érdeklődők a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivata-
la és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaitól 
kapnak tájékoztatást a hamisítás hátteréről, elter-
jedtségéről és veszélyeiről, valamint ismerkedhet-
nek meg a hamisítók trükkjeivel a bemutatott hamis 
tárgyak alapján.
A kiállítás látogatói különböző játékokon is részt ve-
hetnek: hamisítási totót tölthetnek ki, védjegyeket 
ismerhetnek fel vagy a fiberszkóp kezelését tanul-
hatják meg.

Célcsoport:
fesztiválok látogatói•	
középiskolás, egyetemista diákok•	
fogyasztók•	

2011-ben a következő helyszíneken fordult meg a 
kiállítás:

Sümeg (Kisfaludy Sándor Gimnázium)•	
Szeged (Magyar Reklámhét keretében)•	
Sopron (VOLT fesztivál)•	
Szolnok (EFOTT)•	
Taliándörögd (Művészetek völgye)•	
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Hamis terméket vásárlók aránya termékcsoportokként

HEnt fElmérésEk

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület időről időre at-
titűdvizsgálatok, egyéb közvélemény-kutatási mód-
szerek segítségével felméri a felnőtt fogyasztók, a 
diákok és további célcsoportok hamisításhoz, hamis 
termékekhez fűződő viszonyulását.
A felmérések eredményeit elküldi a témában illeté-
kes állami és civil szakmai szervezeteknek, szakmai 
partnereknek, tájékoztatja a médiát (feldolgozza saj-
tóközlemények formájában), a közvéleményt.
A friss eredményeket a HENT saját céljaira is feldolgoz-
za: hasznosítja lakossági tájékoztató kampányai során, 
illetve a fiatalok szellemitulajdon-védelmi ismeretei-
nek bővítésére szolgáló intézkedései során is.
Az elmúlt évek kutatási jelentései és összefoglalói a 
HENT weboldalán hozzáférhetőek.

Hamisítás magyarországon
2009-től a HENT a Tárki Társadalomkutatási Intézet 
Zrt-vel közösen „Hamisítás Magyarországon” cím-
mel minden évben kutatásokat végeztet a magyar 
fogyasztók hamisítással, hamis termékek vásárlásá-
val kapcsolatos attitűdjét vizsgálandó. A felmérések 
1000 fős, országos reprezentatív mintán alapulnak.

a minden évben megvizsgált kérdéskörök:
Milyen hamis terméket vásárolnak a ma-•	
gyar fogyasztók?
Mit gondolnak az emberek a hamis termé-•	
kekről?
Mit gondolnak az emberek a hamisítás tár-•	
sadalmi hatásairól?
Mit gondolnak az emberek a hamisítás bün-•	
tethetőségéről?

Igen

13%

11%

10%

26%

40%

Csak, ha a jelenlegi kiskereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják

Nem, mert mindegy, hogy legálisan vagy nem legálisan került fel az internetre

Nem, amíg van olyan oldal, ahol ingyenesen is le tudja tölteni

Nem tudja

Hajlandó lenne fizetni azért, 
hogy legális forrásból internetről 

tölthessen le tartalmakat?

Online gyógyszervásárlás - 2010 június

14A gyógyszervásárlás során fontos tényezők
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a gyógyszer megbízható forrásból származzon
biztosan tudja, hogy mi az amit kap

mindig kapható legyen, amit vásárolni szeretne
a gyógyszerek ára

a gyógyszer beszerzésének gyorsasága legyen 
lehetőség tanácsot kérni

a vásárlás kényelmessége
a gyógyszer beszerzésének körülményessége 

nyitvatartási idő
sorban állás ténye, hossza

a gyógyszerész személyes jelenléte
egészségpénztári kártyával való fizetés lehetősége

mennyire kínos megvásárolni a gyógyszert
anonim vásárlás

egyáltalán nem 
fontos

nagyon fontos

A gyógyszervásárlás során fontos tényezők

forrás: Hamisítás Magyarországon - Kutatási jelentés 2011

forrás: Hamisítás Magyarországon - Kutatási jelentés 2011
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online felmérés középiskolások körében
A HENT a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatá-
sért Felelős Államtitkársága támogatásával 2011 
tavaszán országos felmérést végzett a magyar kö-
zépiskolákban. Az online felmérés a diákok szellemi 
tulajdonnal, különösen a szerzői jogi védelem alatt 
álló tartalmak online felhasználásával, valamint a 
termékhamisítással kapcsolatos ismereteit, attitűd-
jét vizsgálta. Az online kérdőívet 241 középiskolából 
17 435 diák töltötte ki.

Felmérés a karácsony előtti Cd, dvd és szoftver-
vásárlási szokásokról
2010 novemberében a HENT 1000 fős, országos repre-
zentatív kutatást végzett a Tárki segítségével. A téma 
a karácsonyi CD, DVD és szoftvervásárlási szokások 
volt, a kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy 
a vásárlók milyen arányban terveznek ilyen típusú ter-
mékeket ajándékozni szeretteiknek, illetve, hogy aján-
dékként szóba jöhetnek-e a nem eredeti termékek.

Felmérés az online gyógyszervásárlásról  
és a hamis gyógyszerek terjesztéséről
A HENT 2010 júniusában – a Meroving Internet-kuta-
tó Kft. és az NRC Piackutató Kft. közreműködésével – a 
magyar fogyasztók online gyógyszervásárlással és a 
hamis gyógyszerek terjesztésével kapcsolatos atti-
tűdjét vizsgálta online fókuszcsoportos és sztenderd 
online kérdőíves módszerek segítségével. A kutatás 
célja egyrészt az online webshopokban és a patikán 
kívüli forrásból vásárolt gyógyszerek megítélésének 
mérése volt, másrészt arra kereste a választ, hogy azok 
a fogyasztók, akik többé-kevésbé rendszeresen vásá-
rolnak gyógyszert vagy hasonló terméket interneten, 
milyen megfontolásokból teszik ezt és milyen kom-
munikációval lehetne megváltoztatni attitűdjüket.

Online gyógyszervásárlás - 2010 június

14A gyógyszervásárlás során fontos tényezők
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Hogyan néznek filmet, hallgatnak 
zenét az interneten a diákok? 

forrás: Felmérés az online gyógyszervásárlásról 
és a hamis gyógyszerek terjesztéséről, 2010

forrás: Magyar középiskolákban 
végzett szellemitulajdon-védelmi felmérés, 2011forrás: Hamisítás Magyarországon - Kutatási jelentés 2011
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Egyéb HEnt tErmékEk

tájéKoztató FÜzeteK

no Kamu! tájékoztató füzet
A No Kamu! előadásokhoz kapcsolódóan a testü-
let titkársága angol és magyar nyelven A/5 méretű 
tájékoztatót készített, melyben a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület-
ről, a hamisítás definíciójáról, veszélyeiről, elkerülési 
lehetőségeiről és áldozatairól olvasható rövid össze-
foglalás.

Hent tájékoztató brosúrák
A HENT tevékenységéről, kommunikációs felülete-
iről, kommunikációs aktivitásáról a HENT több mé-
retben és hosszúságban készített tájékoztató bro-
súrát. Ezek a brosúrák nyomtatott formában adnak 
tájékoztatást a testület működéséről, kommunikáci-
ós tevékenységéről és minden esetben tartalmazzák 
az internetes elérhetőségeket is, ahol további infor-
mációk állnak rendelkezésre.

plakát
A HENT titkársága figyelemfelkeltés céljából, az ese-
mények beharangozására promóciós eszközként 
használja:

No Kamu! előadások alkalmával iskolákban•	
a „Hamis ígéretek, valódi veszélyek” című •	
hamis tárgyak kiállítások alkalmával
a gyógyszerhamisítás elleni kampányok •	
esetében a gyógyszertárakban

szórólap
A HENT titkársága felkérésre szórólapokat készít

kiállításokra (Motor expo 2012. március)•	
további kihelyezési pontokra (műszaki áru-•	
házak, gyógyszertárak)

matricák, tollak
A No Kamu! előadásokhoz kapcsolódóan a HENT tit-
kársága No Kamu! feliratú matricákat és logózott go-
lyóstollakat oszt szét az előadás résztvevői között.
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Kapcsolat:

Hamisítás Elleni nemzeti testület
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1054 Budapest, Garibaldi utca 2. 

E-mail:  hent@hipo.gov.hu
Weboldal:  www.hamisitasellen.hu
Facebook:  www.facebook.com/NoKamu
Blog:  http://nokamu.postr.hu

dr. tóth zita

a HENT titkára
Telefon: +36 1 474 5559
E-mail: zita.toth@hipo.gov.hu

vannai dorottya

kommunikációs referens
Telefon: +36 20 359 3020
E-mail: dorottya.vannai@hipo.gov.hu
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