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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az európai polgárok és a szellemi tulajdon: észlelés, tudatosság és magatartás

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 2013-ban tanulmányt készíttetett „Európai polgárok és a
szellemi tulajdon: észlelés, tudatosság és magatartás” címmel annak felmérése érdekében, hogy
miként állnak hozzá az európaiak a szellemi tulajdonhoz, mennyiben tartják tiszteletben ezeket a
jogokat, és hogyan vélekednek a koncepció egészéről. A mostani, 2016-ban elvégzett vizsgálat
naprakész elemzéssel szolgál, és egy új, kvantitatív felmérés, valamint szakirodalmi áttekintés alapján
összehasonlítja az adatokat a 2013-as tanulmány eredményeivel. A vizsgálat az uniós tagállamokban
élő különböző nemzetiségekre, és mind a 28 tagállamból kiválasztott, 15. életévüket betöltött lakosokra
terjed ki. Összesen 26 555 interjúra került sor.
A kérdőív nyolcvan százalékban hasonlított a 2013-as tanulmánynál használthoz, hogy össze lehessen
hasonlítani az eredményeket a 2013. éviekkel, és ezáltal azonosítani lehessen a tendenciákat. Emellett
új kérdések is bekerültek a 2013-as felmérésben feltárt kilátások további vizsgálata és alakulásuk
nyomon követése céljából.
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AZ EURÓPAIAK SZELLEMI TULAJDONNAL KAPCSOLATOS
TUDATOSSÁGA ÉS HOZZÁÁLLÁSA
Az európai polgárok és a szellemi tulajdon: észlelés, tudatosság és magatartás

A SZELLEMI TULAJDON ÁLTALÁNOS SZUBJEKTÍV MEGÉRTÉSE JAVUL,
A FIATALABB GENERÁCIÓ KÖRÉBEN AZONBAN ROMLIK
A szellemi tulajdon intézményének szubjektív megértése 2013-hoz képest összességében javult, e
mögött a javulás mögött azonban megbújik néhány eltérés. Miközben a felmérésben részt vevő
európaiak körében 10 százalékponttal nőtt azok aránya, akik „elég jól” értik a szellemi tulajdon
fogalmát, a megértés szintje tekintetében csökkenés mutatkozik, mivel alacsonyabb azon válaszadók
aránya, akik a fogalmat „nagyon jól” értik.
Megjegyzés: (+ xx) (– xx) (=) az eredmények 2013-hoz viszonyított alakulását mutatja.

Nagyon jól
Elég jól

8% 4%
13%

23%
(-8)

Elég kevéssé

„Jól” összesen

Nagyon kevéssé
Nem tudja/Nincs válasz

52% (+10)

75%
(+2)

Pozitív válaszok összesen
(nagyon jól + elég jól)

Érdemes megjegyezni, hogy a „jól” válaszok aránya a 25 és 54 év közötti résztvevők körében 2013 óta
összességében növekedett (+ 5 pont), az 55. életévüket betöltött válaszadók körében pedig stabil
maradt. A legfiatalabb válaszadóknál azonban eltérő képet látunk. 2013-hoz hasonlóan a „jól” értés
aránya a többi korosztályhoz képest a legfiatalabb generáció esetében a legalacsonyabb, és a
megértés szintje csökken: a felmérésben részt vevő 15 és 24 év közötti európaiak 64%-a érti
összességében jól a szellemi tulajdon intézményét, szemben a 2013. évi 68%-kal.
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EGYRE INKÁBB ELISMERIK A SZELLEMI TULAJDON SZEREPÉT A
FELTALÁLÓK, ALKOTÓK ÉS MŰVÉSZEK JOGAINAK VÉDELME
TEKINTETÉBEN
A szellemi tulajdon védelmének fontosságát egyre inkább elismerik, mivel szinte valamennyi válaszadó
fontosnak tartja, hogy a feltalálók, az alkotók és a művészek meg tudják védeni jogaikat, és díjazást
kapjanak a munkájukért. Ez a meggyőződés azt mutatja, hogy megvan a támogatás a szellemi
tulajdonhoz fűződő jogok védelmének elvei iránt, és elismerik annak előnyeit.

„Egyetért”
összesen
Fontos, hogy a feltalálók, az alkotók és
az előadóművészek megvédhessék
jogaikat, és díjazást kapjanak
munkájukért

(+1)

97%

82% (+5)

Teljesen
egyetért

15%

Inkább
egyetért

AZ EURÓPAIAK NAGY TÖBBSÉGE BIZONYOS MEGKÖTÉSEKKEL, DE
ELISMERI, HOGY A SZELLEMI TULAJDON A GAZDASÁGI STABILITÁS
EGYIK PILLÉRE

1

Egyetért azzal, hogy
ha többé nem védenék a szellemi
tulajdont, gazdasági káosz
alakulna ki

Egyetért azzal, hogy
a sok szellemi tulajdont létrehozó
vállalatok a többiekhez képest
sokkal jobban hozzájárulnak a
munkahelyteremtéshez vagy a
növekedéshez

ÚJ

ÚJ

Azon válaszadók aránya, akik szerint a szellemi tulajdon védelme egyenlő a gazdasági stabilitás
fenntartásával, azonos szinten – 67%-on – maradt. Emellett a válaszadók kétharmada elismeri a
fokozott szellemitulajdonjog-igényű vállalatok munkahelyteremtésben betöltött szerepét, noha az
egyetértők aránya 2013-hoz képest kismértékben csökkent. Ugyanakkor a megkérdezett európaiak fele
úgy véli, hogy a szellemi tulajdon szigorú védelme korlátozhatja az innovációt, és több mint fele szerint
1
a szellemi tulajdonra vonatkozó elvek nem igazodnak az Internethez .

Egyetért azzal, hogy
a szellemi tulajdon szigorú
védelme korlátozhatja az
innovációt

Egyetért azzal, hogy
a szellemi tulajdonra vonatkozó
elvek nem igazodnak az
Internethez

Ezt a két szempontot a 2013-as jelentés nem vizsgálta.
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2013-hoz hasonlóan az a vélemény, amely szerint a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok hiánya
gazdasági káoszhoz vezet, a legfiatalabb és a legidősebb korosztály körében a legelterjedtebb: a 15 és
24 év közötti válaszadók 73%-a, az 55 éves vagy annál idősebb válaszadóknak pedig 70%-a értett
egyet ezzel a vélekedéssel. Ami érdekes, és 2013 óta nem változott, az az, hogy a legképzettebb
európaiak kevésbé vannak meggyőződve erről a hatásról (63%), és hogy a szellemi tulajdon
megértésének szintje nem játszik szerepet e vélekedés tekintetében.
Az a vélemény, amely szerint a szellemi tulajdon korlátozza az innovációt, elterjedtebbnek tűnik a
legfiatalabb megkérdezett európaiak körében: a 15 és 24 év közöttiek esetében 10 válaszadóból 6
értett egyet ezzel az állítással (59%, szemben az 50%-os uniós átlaggal). Ez emellett gyakori
meggyőződés azok körében, akik hamisított termékeket vásárolnak, illetve illegális forrásokból
származó tartalmakat töltenek le vagy streamelnek; közülük 57% ért egyet ezzel a megállapítással.

A SZELLEMI TULAJDON TOVÁBBRA IS MESSZEMENŐEN ABSZTRAKT
FOGALOM A POLGÁROK SZÁMÁRA, AKIKNEK KÖZEL FELE ÚGY VÉLI,
HOGY A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉBŐL LEGINKÁBB AZ „ELIT”
HÚZ HASZNOT
A szellemi tulajdon még mindig messzemenően absztrakt fogalom a polgárok számára, mivel továbbra
is az a tendencia, hogy a szellemi tulajdon védelmét az „elittel”, például nagyvállalatokkal és híres
művészekkel kapcsolják össze. A megkérdezett európaiak több mint 40%-a szerint ezek a csoportok
húzzák a legtöbb hasznot a szellemi tulajdonból. Ugyanakkor a válaszadók úgy vélik, a hozzájuk
hasonló fogyasztók ennek sokkal kevesebb hasznát látják. 2013-ban ugyanez a helyzet volt
megfigyelhető.

Nagyvállalatok:

24%

(-1)

Híres előadóművészek:

20%

(+3)

Önhöz hasonló fogyasztók:

5%

(+1)

Kis- és középvállalkozások:

3%

(=)

Nagyvállalatok + Híres művészek

44%

Miközben a 2013-as és a 2016-os felmérés eredményei összességében hasonlóak, a korosztályokat
tekintve elmozdulás figyelhető meg. 2013-ban az a vélemény, amely szerint a szellemi tulajdon fő
haszonélvezői a nagyvállalatok és a híres művészek, inkább a fiatal európaiaknál fordult elő. 2016-ban
azonban ez a vélekedés átível a korosztályokon: 40% a 15 és 24 év közöttieknél (– 7 pont), 47% a 25
és 39 év közöttieknél (2013-hoz képest nem változott), 49% a 40 és 54 év közöttieknél (+ 5 pont) és
40% az 55 éves és annál idősebb válaszadóknál (+ 4 pont).
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Hamisítás
Az európai polgárok és a szellemi tulajdon: észlelés, tudatosság és magatartás

TOVÁBBRA IS HATÁROZOTTAN ELÍTÉLIK A HAMISÍTOTT ÁRUK
VÁSÁRLÁSÁT, DE ELMOZDULÁS LÁTHATÓ A NÖVEKVŐ
ELFOGADOTTSÁG IRÁNYÁBA
A felmérésben részt vevő európaiak továbbra is alapvető értékként tekintenek a szellemi tulajdonra,
ami szorosan összefügg a hamisított termékek vásárlásának határozott elítélésével. Tíz megkérdezett
európai közül hét szerint semmi sem indokolhatja hamisított áruk vásárlását. Ezt a határozott elutasítást
még inkább megerősíti, hogy a legerőteljesebb véleményt („egyáltalán nem ért egyet”) kinyilvánítók
aránya a kérdőív valamennyi alábbi állítása esetében 49% és 59% között mozog.

A hamisított termék vásárlása elfogadható, ha
6% 11%
luxustermékről van szó
(+2) (+1)
A hamisított termék vásárlása elfogadható, ha a
5% 12%
termék minősége nem fontos
(-2) (-2)
A hamisított termék vásárlása elfogadható, ha az
eredeti termék az Ön lakóhelyén nem vagy még 8% 16%
nem érhető el
(+3) (+3)
A hamisított termék vásárlása elfogadható, ha az
10%
eredeti és hiteles termék ára túl magas
(+3)

22%

59%

(+3)

(+6)

=

21%

60%

2%

(-2)

(+6)

=

22%

52%

(+1)

(-7)

17%
=

Teljesen egyetért

Inkább egyetért

Egyáltalán nem ért egyet

Nem tudja/Nincs válasz

2%

2%
=

22%

49%

2%

(+1)

(-5)

(-1)

Inkább nem ért egyet

Ugyanakkor, bár a hamisítás elutasítottsága továbbra is magas, a gyakorlat egyre inkább elfogadott,
különösen ha a hamisított termékek vásárlásának oka az ár és az elérhetőség.

A TÖBBSÉG SZERINT A HAMISÍTÁS ÁRT A GAZDASÁGNAK, MÍG AZ
INNOVÁCIÓ TEKINTETÉBEN ÉSZLELT HATÁS GYENGÉBB
2013-hoz hasonlóan a négy vizsgált érv közül (a gazdaságra gyakorolt negatív hatás, az illegális
kereskedelem ösztönzése, közegészségügyi veszély, valamint az innovációs kedv csökkentése)
továbbra is a gazdasági tényező tart vissza leginkább a hamisított termékek vásárlásától, tekintve, hogy
a válaszadók 78%-a (– 3 pont) szerint a hamisított termékek vásárlása árt a vállalkozásoknak és a

www.euipo.europa.eu

8

Az európai polgárok és a szellemi tulajdon: észlelés,
tudatosság és magatartás

munkahelyeknek, és csupán 20% nem osztja ezt a véleményt. Növekszik ugyanakkor azoknak az
aránya, akik nem ismerik el a hamisítás okozta kárt.
Összességében, mind a négy vizsgált érvet tekintve a hamisított termékek vásárlásának innovációra
gyakorolt káros hatása a legkevésbé elfogadott érv, emellett ez a 2016-ban megkérdezett európaiak
számára még kevésbé nyilvánvaló, mint 2013-ban volt. A megkérdezett európaiak közel fele (48%)
nem hiszi, hogy a hamisított termékek vásárlása ellene hatna az innovációnak.

A HAMISÍTOTT TERMÉKEK BEVALLOTT VÁSÁRLÁSA TOVÁBBRA IS
ALACSONY MÉRTÉKŰ, DE AZ ARÁNY KÜLÖNÖSEN A FIATALABB
GENERÁCIÓ KÖRÉBEN NŐ
Összességében a megkérdezett európaiak körében azok aránya, akik bevallják, hogy szándékosan
vásárolnak hamisított termékeket, továbbra is alacsony, 2013 óta azonban 3 százalékponttal
emelkedett (7%, szemben a 2013-as 4%-kal). Azok körében, akik elismerik, hogy szándékosan
vásároltak hamisított termékeket, érzékelhetően felülreprezentáltak a fiatalok, mivel a 15 és 24 év
közötti résztvevők 15%-a vallotta be, hogy szándékosan tanúsított ilyen magatartást (+ 9 pont), míg az
európai átlag 7%, az 55 éves vagy annál idősebb válaszadók körében pedig csupán 4%.

Szándékosan vásárolt hamisított termékeket
+ 15–24 év közöttiek: 15% (+9)
Azaz...
a 15–24 év közöttiek
15%-a szándékosan
vásárolt hamisított
terméket, míg ez az arány
a teljes uniós népesség
körében 7%

www.euipo.europa.eu
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+ 25–39 év közöttiek: 9% (+4)
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A HAMISÍTOTT TERMÉKEK FÉLREVEZETÉSBŐL ADÓDÓ
VÁSÁRLÁSÁNAK ARÁNYA SZINTÉN ALACSONY, DE KÜLÖNÖSEN A
FIZIKAI DOLGOZÓK ÉS AZ ÖNFOGLALKOZTATÓK KÖRÉBEN
EMELKEDIK
Azok aránya, akik félrevezetés áldozatai lettek, és ezért vásároltak hamisított termékeket, szintén
növekedett 4 százalékponttal (10%, szemben a 2013-as 6%-kal).

10%

vett hamisított termékeket
félrevezetés miatt

(-4)

Míg 2013-ban a legfiatalabb generáció esetében volt a legvalószínűbb a hamisított termékek
félrevezetésből adódó vásárlása, a mostani felmérésben a 25 és 39 év közötti válaszadók mutatják
magasabb arányban ezt a magatartást. Összességében a 25 és 39 év közöttiek 12%-a vásárolt állítása
szerint hamisított termékeket félrevezetésből adódóan (+6 pont), míg a 15 és 24 év közötti válaszadók
körében 11% ismeri el ugyanezt (+ 4 pont).
Miközben több megkérdezett európai vásárol hamisított termékeket, emellett jelentős százalékuk (35%)
volt bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy az általa vásárolt termék valódi-e vagy hamisított.

A MEGKÉRDEZETT POLGÁROK EGYRE KISEBB ARÁNYBAN
INDOKOLJÁK A HAMISÍTOTT TERMÉKEK VÁSÁRLÁSÁT AZZAL, HOGY
AZ „OKOS VÁLASZTÁS” VAGY „EGYFAJTA TILTAKOZÁS”
Miközben egyre kevesebben ismerik el, hogy a hamisított termékek vásárlása negatív hatással jár, és
egyre többen vásárolnak hamisított termékeket, csökken azok aránya is, akik a hamisított termékek
vásárlását azzal magyarázzák, hogy azáltal javítható az egyén vásárlóereje, vagy hogy az egyfajta
tiltakozás.
A megkérdezett európaiak közül 34% (‒ 4 pont) tekinti a hamisított termékek vásárlását egyfajta
tiltakozásnak, míg 62% nem osztja ezt a véleményt. Emellett az európaiak egyre kevésbé tartják a
hamisítványok vásárlását találékonyságnak, mivel 2013-hoz képest csökkent azon megkérdezett
európaiak aránya, akik szerint a hamisítványok vásárlása okos választás, amelynek révén megőrizhető
az egyén vásárlóereje (30%, ‒ 4 pont).
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Azt a véleményt, hogy a hamisított termékek vásárlása egyrészről a vásárlóerő megőrzésének egyik
módja, másrészről egyfajta ellenállást jelent a piacvezérelt gazdasággal szemben, leginkább a fiatalok
és a fizikai dolgozók osztják, hasonlóan a 2013-as felmérésben is megfigyelt tendenciához.
Ugyanakkor, miközben ezek a csoportok indokolják leginkább a hamisított termékek vásárlását a
találékonysággal és a tiltakozással, meg kell jegyezni, hogy 2013-hoz képest mindkét csoport esetében
csökkent az állításokkal egyetértők aránya.

HA A MEGFIZETHETŐ TERMÉKEK JOBBAN ELÉRHETŐK LENNÉNEK, A
VÁSÁRLÓK FELHAGYNÁNAK A HAMISÍTOTT ÁRUK VÁSÁRLÁSÁVAL
Azon válaszadók körében, akik beismerik, hogy szándékosan vásároltak hamisított termékeket, a jelek
szerint nem sokat nyom a latban az, hogy milyen hatással van ez a magatartás az uniós gazdaságra,
vagy milyen károkat okoz ez az eredeti tartalom előállítói számára. Éppúgy, ahogy a hamisítványok
elfogadottságának növekedése az árra vezethető vissza, ugyanez figyelhető meg azok esetében, akik
az elmúlt 12 hónapban szándékosan vásároltak hamisított terméket. A megfizethető termékek
elérhetősége az az indok, ami alapján a hamisítványok vásárlói leginkább felhagynának ezzel a
magatartásukkal; a személyes rossz tapasztalat és a büntetés kockázata csak ez után következik a
sorban.

www.euipo.europa.eu
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63%

Megfizethető eredeti termékek rendelkezésre állása
Hamisított termékkel kapcsolatban szerzett személyes rossz
tapasztalat

41%

A büntetés kockázata

33%

Mások hamisított termékekkel kapcsolatban szerzett rossz
tapasztalatai

33%

Az Ön magatartásával a munkahelyeket érő és az uniós
gazdaságnak okozott károk jobb megértése

28%

Az Ön magatartásával az eredeti termékek előállítóinak
okozott károk jobb megértése

28%

Imázsvesztés: mások a hamisított termékek birtoklása vagy
viselése miatt ítélkeznének Önről

13%

Semmilyen ok miatt nem hagyna fel ezzel a magatartással

8%

Nem tudja/Nincs válasz

7%

A tekintetben, hogy leginkább mi miatt hagynának fel a megkérdezett európaiak a hamisított termékek
vásárlásával, kitűnnek a 15 és 24 év közötti válaszadók, mivel a fiatalabb generáció 72%-a az árhoz
köti ezt a magatartást, míg az 55 éves vagy annál idősebb válaszadók körében ez az arány 58%.
Emellett a legképzettebb válaszadók (65%), a férfiak (65%) és a fizikai dolgozók (67%) azok, akik a
legnagyobb valószínűséggel jelölik meg a megfizethető termékek elérhetőségét az elsődleges okként,
ami miatt felhagynának a hamisított termékek vásárlásával.

www.euipo.europa.eu
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Digitális tartalom
Az európai polgárok és a szellemi tulajdon: észlelés, tudatosság és magatartás

A SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉSEK ÁLTALÁNOS ELFOGADOTTSÁGA
CSÖKKEN, UGYANAKKOR NŐ AZ ILLEGÁLIS FORRÁSOKBÓL TÖRTÉNŐ
LETÖLTÉS/STREAMELÉS ELFOGADOTTSÁGA AZOKBAN AZ
ESETEKBEN, AMIKOR NEM LÉTEZIK JOGSZERŰ ALTERNATÍVA
Miközben a szerzői jogi jogsértések általános elfogadottsága csökken, és csupán a válaszadók 35%-a
tartja elfogadhatónak online tartalmak személyes használatra történő illegális beszerzését (– 7 pont), a
jelek szerint a fogyasztói igények egyre inkább felülírják a jogi aggályokat, tekintve, hogy a
megkérdezett európaiak 31%-a (+ 9 pont) állította azt, hogy az online tartalmak illegális forrásból való
beszerzése elfogadható, amennyiben nem érhető el jogszerű alternatíva.

„Egyetért” összesen

Elfogadható a tartalmak Internetről történő
illegális beszerzése, amennyiben az
személyes használat céljából történik
Elfogadható a tartalmak Internetről történő
illegális beszerzése, amennyiben ennek nincs
azonnal elérhető, jogszerű alternatívája

Az azonnal elérhető jogszerű alternatíva hiányában történő illegális letöltés elfogadottsága az életkor
emelkedésével csökken. 2013-hoz képest azonban megfigyelhető, hogy csökken a fiatalabb és az
idősebb nemzedékek közötti különbség. 2013-ban 31 százalékpontos különbség volt a legfiatalabb és a
legidősebb megkérdezett európaiak között, míg 2016-ra ez a különbség mindössze 19 százalékpontra
csökkent. Úgy tűnik, hogy ahogy az idősebb európaiak egyre inkább hozzáférnek digitális tartalmakhoz,
ezzel együtt az illegális források használatának elfogadottsága is nő a körükben, abban az esetben, ha
nincs azonnal elérhető, jogszerű alternatíva.

A LEGÁLIS FORRÁSOKAT EGYRE INKÁBB ELŐNYBEN RÉSZESÍTIK AZ
ILLEGÁLISAKKAL SZEMBEN
Noha a megkérdezett polgárok egyre nagyobb arányban vélik úgy, hogy a jogsértő magatartás
indokolható, amennyiben nem érhető el jogszerű alternatíva, a megkérdezett európaiak nagy – és
egyre nagyobb – többsége a jogszerű kínálatot választaná az illegális forrásokkal szemben.
Megfizethető lehetőség elérhetősége esetén egyértelmű az online tartalmakhoz való hozzáférés
jogszerű eszközeinek előnyben részesítése, tekintve, hogy a megkérdezett európaiak 83%-a állította,
hogy illegális eszközök alkalmazása helyett inkább legális/engedélyezett szolgáltatások útján szerez be
digitális tartalmakat.

www.euipo.europa.eu
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„Egyetért” összesen
Amikor csak létezik megfizethető jogszerű lehetőség,
inkább engedélyezett platformokon keresztül
érem el/töltöm le/streamelem a tartalmakat, és
nem folyamodom illegális
hozzáféréshez/letöltéshez/streameléshez

Csupán 8% mondta azt, hogy nem feltétlenül választaná a jogszerű opciót, még akkor se, ha az
elérhető és megfizethető. Ez az arány a szerzői jogok megsértői körében jóval magasabb: a hamisított
termékeket vásárlók 15%-a, az illegális letöltéshez vagy streameléshez folyamodóknak pedig 20%-a
vélekedett így. Ezt a véleményt a legfiatalabb megkérdezett európaiak körében is osztják. A 15 és 24
év közötti válaszadók közül 13% ilyen feltételek mellett is az illegális opciót venné igénybe. Ez az arány
azonban 2013 óta 4 százalékponttal esett vissza, miközben a csökkenés összességében
2 százalékpontos. A visszaesés összhangban áll a jogszerű szolgáltatások legfiatalabb európaiak általi
igénybevételének növekedésével.

NŐ A JOGSZERŰ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
A tartalmak legális módon történő beszerzésének előnyben részesítését mutatja, hogy egyre több
megkérdezett európai számol be arról, hogy jogszerű kínálatot vesz igénybe. Összességében a
megkérdezett európaiak 27%-a (+ 7 pont) fizetett digitális tartalmakhoz való hozzáférésért.
Azon válaszadók között, akik elmondásuk szerint fizettek az online tartalmakhoz való hozzáférésért, a
felmérés szerint a fiatalok, a városban lakók és a férfiak járnak elöl. A 15 és 24 év közöttiek 41%-a (+ 8
pont), a 25 és 39 év közöttiek 41%-a (+ 12 pont), a nagyvárosokban élő válaszadók 30%-a (+ 7 pont), a
férfiaknak pedig 32%-a (+ 8 pont) fizetett azért, hogy legális szolgáltatást vegyen igénybe digitális
tartalmak elérése érdekében.

fizetett szerzői jogi védelem alatt álló tartalom (zene, videó, film vagy
tévésorozat) Interneten, legális szolgáltatáson keresztül történő
eléréséért, letöltéséért vagy streameléséért
+ 15–24 év közöttiek: 41% (+8)
+ 25–39 év közöttiek: 41% (+8)
(+8)

Azaz...
a 15–24 évesek 41%-a
fizetett szerzői jogi védelem
alatt álló tartalom legális
szolgáltatáson keresztül
történő eléréséért,
letöltéséért vagy
streameléséért, míg ez az
arány az EU teljes
www.euipo.europa.eu
népességét
tekintve 27%

+ nagyvárosokban élők:

30% (+7)

+ a legképzettebbek (a tanulmányaikat 20 év
felett befejezők): 32% (+8)
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Emellett a legképzettebb válaszadók is hatással vannak a 2013 óta megfigyelhető változásra, mivel e
válaszadók 32%-a (+ 8 pont) fizetett a tartalmak legális online szolgáltatásokon keresztül történő
eléréséért.

A JOGSZERŰ FORRÁSOK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA
EDDIG NEM VEZETETT AZ ILLEGÁLIS FORRÁSOK HASZNÁLATÁNAK
CSÖKKENÉSÉHEZ
A megkérdezett európaiak kis része, 10%-a (+ 1 pont) mondta azt, hogy szándékosan vett igénybe
illegális forrásokat az Interneten. Miközben a tartalmakhoz való hozzáférésért a fiatalabb generációk
fizettek a leginkább, szintén ők azok, akik a legnagyobb arányban fértek hozzá tartalmakhoz
szándékosan illegális forrásokat használva. A legjelentősebb növekedés a 25 és 39 év közötti
válaszadók körében figyelhető meg: a 15 és 24 év közötti résztvevőknél az arány 27% (+ 1 pont), a 25
és 39 év közöttiek körében pedig 18% (+ 4 pont).

(+1)

ért el, töltött le vagy streamelt szándékosan illegális internetes forrásokból származó
tartalmakat
+ 15–24 év közöttiek: 27% (+1)
+ 25–39 év közöttiek: 18% (+4)
(+1)

+ nagyvárosokban élők:
Azaz...
a 15 és 24 év közöttiek
27%-a ért el, töltött le vagy
streamelt illegális
internetes forrásokból
származó tartalmakat, míg
a teljes uniós népességet
tekintve ez az arány 10%

13%

+ a legképzettebbek (a tanulmányaikat 20 év felett
befejezők): 11% (+1)

A FOGYASZTÁS IGÉNYE A JELEK SZERINT FELÜLÍRJA A JOGI
MEGFONTOLÁSOKAT
A megkérdezett európaiak megközelítőleg egyharmada (32%) fért hozzá az Interneten szerzői jogi
védelem alatt álló tartalomhoz akár legálisan, akár illegálisan; ebből 22% csak legális szolgáltatásokat
vett igénybe, 5% csak illegálisakat, 5% pedig vegyesen használt fizetett legális, valamint illegális

www.euipo.europa.eu
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forrásokat. Ez arra utal, hogy a válaszadók készek váltani a legális és az illegális források között annak
érdekében, hogy hozzáférjenek a tartalomhoz.

CSAK legális
szolgáltatásokat vett
igénybe

fizetett jogszerű
forrásokért

vegyesen
használt
fizetett legális
és illegális
forrásokat

CSAK illegális
forrásokat
használt

használt illegális
forrásokat

NŐ A ZAVAR AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY MI MINŐSÜL LEGÁLIS
VAGY ILLEGÁLIS FORRÁSNAK
Miközben a legális források használata növekedett, nőtt a tudatosság az online tartalom
jogszerűségével kapcsolatban is; ugyanakkor úgy tűnik, egyre több a félreértés a tekintetben, hogy mi
minősül legális vagy illegális kínálatnak. A megkérdezett európaiak összesen 24%-ában merült fel a
kérdés, hogy egy adott forrás legális-e vagy sem, ami a 2013-as tanulmányhoz képest
5 százalékpontos növekedést jelent. Emellett a megkérdezett európaiak 4%-a nézett utána elmondása
szerint annak, hogy egy bizonyos forrás legális-e vagy sem; ez 2 százalékpontos növekedést jelent.

24%
(+5)

14%
(+2)

tűnődött el azon, hogy egy bizonyos,
zeneszámok vagy videók letöltésére
szolgáló oldal legális-e vagy sem
utánanézett annak, hogy egy
bizonyos, zeneszámok vagy videók
letöltésére szolgáló oldal legális-e
vagy sem

A MEGKÉRDEZETT EURÓPAIAK TÖBBSÉGE ELISMERI A LEGÁLIS
KÍNÁLAT JOBB MINŐSÉGÉT, DE A SOKSZÍNŰSÉG TEKINTETÉBEN A
JELEK SZERINT VAN TENNIVALÓ
A jelek szerint az európaiak egyértelműbb álláspontra helyezkednek a legális szolgáltatások által kínált
tartalom minőségét illetően, tekintve, hogy 10 válaszadó közül közel 7 szerint a jogszerű
szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalom felülmúlja az illegális forrásokból elérhetőt. Van még mit
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%
accessed content
illegally

%
Did not access content
illegally

ÚJ

A jogszerű szolgáltatások által kínált
tartalom minősége jobb, mint ami
illegális megoldások révén elérhető

70%*

70%

ÚJ

javítani azonban a jogszerű szolgáltatások által kínált tartalom sokszínűségének megítélése
tekintetében, mivel a megkérdezett európaiak 54%-a szerint a jogszerű szolgáltatások sokszínűbb
tartalmat kínálnak, mint ami az illegális megoldások révén elérhető, 27% azonban ezzel nem ért egyet.

A jogszerű szolgáltatások által kínált
tartalom sokszínűbb, mint ami illegális
megoldások révén elérhető

45%

56%

Total Agree

*Ha összeadjuk azok számát, akik hozzáfértek illegálisan tartalmakhoz és azokét, akik nem, az összeg nem egyenlő az uniós minta
összlétszámával, mivel a megkérdezett európaiak 3%-a nem kívánt válaszolni erre a kérdésre. Ezért figyelhető meg különbség az állítással
egyetértő személyek aránya, valamint a bevallottan jogsértők és a nem jogsértők fenti bontása között

Az a meggyőződés, hogy a jogszerű szolgáltatások jobb minőségű tartalmat kínálnak, mint az illegális
források, a fiatalabb generációk körében a legelterjedtebb, tekintve, hogy a 15 és 24 év közöttiek,
valamint a 25 és 39 év közöttiek háromnegyede osztotta ezt a véleményt. A legfiatalabb generáció
emellett úgy véli, hogy a jogszerű szolgáltatások sokszínűbb tartalmat kínálnak, mint az illegális
megoldások: a 15 és 24 év közöttiek körében 10 válaszadó közül 6 állította ezt, míg a 25 és 39 év
közöttieknek kicsit több mint fele volt ezen a véleményen.
Azzal, hogy a legális kínálat esetében jobb minőségű a tartalom, egyformán egyetértenek jogsértők
(70%) és nem jogsértők (70%). A tartalom sokszínűsége tekintetében a jogsértők vélik a legkevésbé
úgy, hogy a legális kínálat felülmúlja az illegális forrásokat. Azon válaszadók közül, akik hozzáfértek
tartalmakhoz illegálisan, összesen 45% véli úgy, hogy a legális platformok sokszínűbb tartalmat
2
kínálnak, míg a jogsértést el nem követőknek 56%-a van ezen a véleményen .

A MEGFIZETHETŐ TARTALOM ELÉRHETŐSÉGE AZ ELSŐDLEGES
INDOK, AMELY ALAPJÁN A SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉST ELKÖVETŐK
FELHAGYNÁNAK A TARTALMAK ILLEGÁLIS FORRÁSOKON KERESZTÜL
TÖRTÉNŐ ELÉRÉSÉVEL
Azon válaszadók körében, akik beismerik, hogy használnak illegális forrásokat az online tartalmakhoz
való hozzáféréshez, e magatartást elsődlegesen az ár és az elérhetőség motiválja: a megkérdezett
európaiak 71%-a jelöli meg a „legális forrásokból származó megfizethető tartalom elérhetőségét” fő
okként, amelynek fennállása esetén felhagynának a jogszerűtlen magatartással. A megfizethető
tartalom legális kínálatból való elérhetőségét a leggyakrabban az alábbi kategóriákba tartozó
válaszadók említették a jogszerűtlen magatartás megszüntetésének első számú okaként: 25 és 39 év

Ez egy új állítás volt a 2016-os felmérés hetedik kérdésében. 7. kérdés: Az alábbi állítások szerzői és szomszédos jogok védelme alatt
álló tartalmakat (például zeneszámokat, filmeket) kínáló jogszerű internetes szolgáltatásokra vonatkoznak. Kérjük, mindegyik
állításnál jelölje meg, hogy teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet vele.
2
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közötti válaszadók (74%), foglalkoztatottak (76%), nagy, urbanizált városokban élők (75%), valamint a
legképzettebbek (72%), ami megfelel a tipikus online felhasználó profiljának.

Legális forrásokból származó megfizethető tartalom
elérhetősége

71%
43%

A büntetés kockázata
Mások illegális forrásokkal kapcsolatban szerzett rossz
tapasztalatai

37%

Illegális forrásokkal kapcsolatban szerzett személyes rossz
tapasztalat

36%

Az Ön magatartásával a zenészeknek, íróknak,
művészeknek, alkotóknak stb. okozott károk jobb
megértése

29%

Az Ön magatartásával a munkahelyeket érő és az uniós
gazdaságnak okozott károk jobb megértése

28%

Semmilyen ok miatt nem hagyna fel ezzel a magatartással

5%

Nem tudja/Nincs válasz

5%

www.euipo.europa.eu
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