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                                              Szellemitulajdon-védelem a gyakorlatban  

                                                              Óravázlat a II. részhez 

 

Veszélyes és ciki 

 

 

1-2. dia 

Tudod ki van veszélyben? Bizony, Te! 

Beszéltünk már erről, bármit, ami eladható, hamisítani is fognak. Az alacsony előállítási költség és a 

vásárlói igény adott, már csak egy dolgot kell eldöntenie a hamisítónak: mennyi profitot akar kihozni 

kilónként. Hogy miért pont kilónként? Mert a szállítási költséget még ők sem tudják megspórolni. 

Mi minden fér bele egy kilóba? Egy-két pár cipő, de akár 10.000 szem gyógyszer is, amin sokkal 

nagyobb haszon van. Ebből következik, hogy aki ruhát, cipőt hamisít, az a hamisítók legalja, nincs  

komoly technikai felkészültsége ahhoz, hogy nagyobb bevétellel kecsegtető termékeket gyártson. 

Vajon milyen minőséget várhatunk ezektől a ruháktól? 

 

3. dia 

Az elmúlt években azonban ugrásszerűen javult a hamis termékek minősége. A bal oldali pólón jól 

látszik, hogy egyszerű fehér pólónak indult, úgy festették rá később a márkajelzést (a nagyításon az 

látszik, hogy a nyakcímke is össze van festve, tehát egy olcsó kész pólót használtak fel a 

hamisításhoz). A jobb oldali egy mostanában szokásos minőségű hamisítvány, jól látható, hogy téved 

az, aki azt hiszi, hogy meg tudja különbözetni az eredetitől. Olykor a szakértőnek is nehéz 

megállapítani, hogy az nem eredeti. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne káros az 

egészségünkre... 

 

 



 

 

4. dia 

A hamisítók néha megpróbálják túllicitálni az eredeti termékeket is, persze sokat akar a szarka.... Ez a 

hamis iPhone például két SIM kártyát is kezel állítólag, bár az Apple ilyet akkoriban még nem 

gyártott... 

Egy érdekes történet: Amikor ezt az iPhone-t lefoglalták a repülőtéri vámosok, a hamisítók tovább 

próbálkoztak. Napokon belül itt volt az újabb szállítmány, ezúttal HiPhone néven. Ezt is lefoglalták, pár 

napra rá megérkezett a SciPhone... Próbálkoznak, villámgyorsan reagálnak. El lehet képzelni, mennyi 

biztonsági vagy működési tesztelés lehet a termékek mögött, ha napokon belül ide tudták szállítani 

Kínából az „új modellt”. 

 

5. dia 

Semmi sincs biztonságban (lásd: I. rész óravázlat  23. dia) 

 

6. dia 

Ez is egy hazai fogás, a budapesti repülőtéren foglalták le pár éve. Hamis növényvédő szer, rendkívül 

mérgező. Négy tonnát állítottak meg a vámosok, ez, ha forgalomba kerül, elég lett volna ahhoz, hogy 

Magyarország összes termőterületét lepermetezzék vele. Egy éven keresztül minden zöldség és 

gyümölcs mérgező lehetett volna. Ennyire lelketlenek a hamisítók, ennyire nem érdekli őket, ha mások 

egészségét veszélyeztetik. 

 

7. dia 

Még a fegyver is hamis... 

 

8. dia 

Jó, de miért ne vegyek hamisat, ha sokkal olcsóbb? 

A dián felsorolt válaszokon fogunk végigmenni a következőkben. 

 

9. dia 



 

Ciki. Ha a frissen vásárolt cipő széthullik az első buliban, ahova elmész benne, az elég kellemetlen, 

főleg, ha a többiek is végignézik. Ha megázol, és a farmertől kék lesz a lábad, vagy csak a házibulin 

derül ki, hogy az új zokniban iszonyú büdös a lábad...  A minőség nem a hamisítványok erőssége. 

10. dia 

Veszélyes. Van Rotterdamban egy konténer, ott áll évek óta. Pontosan tudják a vámosok, hogy hamis 

cipő van benne, mégsem akarják kinyitni. Szerinted miért? 

Annyira mérgező a ragasztó, amit használtak a hamis cipőkhöz, hogy nem akarják kiereszteni a 

levegőbe azokat a gázokat, amik a konténerben felgyűltek. Ezek pont azokból a mérgező anyagokból 

kipárolgott gázok, amiket a hamis cipőt hordva minden lépéssel belepumpálsz a szervezetedbe.  

 

11. dia 

A mobil akkuk, töltők is kedvelt célpontjai a hamisítóknak. A hamisak sokszor kigyulladnak, 

felrobbannak. De egy hamis strandpapucs is elég csúnya károkat tud okozni... 

 

12. dia 

Ez itt egy hamisítóüzem belülről. Itt konkrétan gyógyszereket hamisítottak... 

 

13. dia 

És tudod, ki gyártja például a hamis táskákat? Hát ő. Jól nézzétek meg, mennyi idős lehet? Napi 12-15 

órát dolgozik pár forintért. Számoljátok ki, ha ilyen idősen kezdtétek volna, hány éve dolgoznátok már? 

A hamis termék vásárlásával azt is támogatod, hogy ennek a kisfiúnak ne legyen gyerekkora, ne 

tudjon játszani a többiekkel! 

 

14.dia 

Eltűnik az eredeti. Ha a jó termék gyártója nem kap az árujáért pénzt, mert a hamisítványokat veszik 

az emberek, egy idő után abbahagyja a gyártást. 

Ismerős ez a fülhallgató? Beats by Dr. Dre. Az eredeti gyártóját épp felvásárolták, mert a 

hamisítványok elszívták előle a levegőt, azaz nem tudta eladni az eredetit, mert a rossz minőségű, de 

olcsóbb koppintások elárasztották a piacot. Úgy járt, mint azok a zenészek és írók, akik a letöltött, 

ellopott művek miatt nem jutnak hozzá a nekik járó bevételhez. Előbb-utóbb abbahagyják, eltűnik az 



 

eredeti. Te mit szólnál ahhoz, ha az általad írt zenét valaki ellopná, és utána meggazdagodna rajta, 

míg te semmit sem kapsz érte? 

 

15. dia 

Lehetőség témazáró beszélgetésre, egyben átkötés a gyógyszerhamisítás veszélyei témakörre. 

Hogyan kerülhetjük el, hogy hamis dolgokat vásároljunk? Senki nem lehet általános termékszakértő. A 

legegyszerűbb, ha olyan helyen vásárolunk, amiben megbízunk. Fontos az is, hogy kialakuljon 

bennünk egy kis egészséges bizalmatlanság a termékek iránt, nézzük meg őket jól, amikor 

vásárolunk. Meg fogtok lepődni, hányszor lesz valami gyanús. Ilyen esetekben tegyetek meg a saját 

egészségetekért annyit, hogy nem ott veszitek meg, inkább egy másik boltban! Egyszerű dolgoknak 

tűnnek ezek, de nagyon hasznosak lehetnek! 


