A SZELLEMI TULAJDONT ÉRINTŐ BŰNCSELEKMÉNYEK ELLENI KÜZDELEM
A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények összetett és a technológiai,
üzleti és globális trendekkel együtt gyorsan változó jelenséget alkotnak.
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Az online környezet új lehetőségeket
kalóztevékenységet folytatók számára.
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hamisítók
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A szerzői jogok internetes megsértése komoly kihívást jelent. A
bűncselekményekkel kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások EUszerte közel 1 milliárd EUR összegű éves bevételre tesznek szert csupán az
illegális IPTV-n keresztül.
(Forrás: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models (Illegális IPTV
az Európai Unióban – A szellemitulajdon-jogokat sértő online üzleti modellek kutatása),
2019. november, EUIPO)

Az e-kereskedelem fejlődése és az alacsony postaköltségek is hozzájárultak
ahhoz, hogy a hamisított árukat egyre inkább kis csomagokban és
futárküldeményként szállítják.
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A szellemi tulajdon elleni bűncselekmények nagy horderejű problémát
jelentenek, amely nemzetközi méreteket ölt, és többféle bűncselekményt
magában foglaló bűnözői tevékenységekhez kapcsolódik.
A hamisított termékek gyártása és forgalmazása nemzetközi szervezett
bűnözői csoportokhoz kötődik, valamint összefügg szélesebb körű
bűncselekményekkel, többek között a csalással, az adókijátszással, a
kiberbűnözéssel és az emberkereskedelemmel is.
(Forrás: Threat assessment report on counterfeiting and piracy (A hamisításra és
kalóztevékenységre vonatkozó fenyegetettségértékelési jelentés), 2019. június, Europol–
EUIPO)

Új szállítási útvonalak révén további lehetőségek nyílnak az Európai Unióba
irányuló behozatalra.
Az új technológiák – például a blokklánc-technológia és a mesterséges intelligencia –
ígéretes lehetőségeket kínálnak a szellemitulajdon-jogok érvényesítésére. A szellemi
tulajdont érintő bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépés határozott és
összehangolt válaszlépéseket követel valamennyi érdekelt fél, például a politikai
döntéshozók, a bűnüldöző hatóságok, valamint az ipar és a közvetítők részéről.
https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/

EUIPO

A SZELLEMITULAJDONJOGOK JELENTŐSÉGE
ÉS A SZELLEMI
TULAJDONT ÉRINTŐ
JOGSÉRTÉSEK HATÁSA
A szellemitulajdon-jogok ösztönzőket és tisztességes megtérülést biztosítanak
Európa fő erősségei, az innováció és a kreativitás számára.
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A SZELLEMITULAJDON-JOGOK ÉRTÉKE AZ EURÓPAI UNIÓBAN

...a polgárok és a fogyasztók szempontjából
A szellemitulajdon-jogok támogatottsága a polgárok körében igen jelentős:
A SZELLEMITULAJDON-JOGOK JELENTŐSÉGE

...a gazdaság szempontjából

97%-uk elismeri a szellemitulajdon-jogok
jelentőségét

A szellemi tulajdonjogokat az átlagosnál
nagyobb mértékben hasznosító iparágak:
az EU teljes gazdasági
tevékenységének (GDP)
45%-át (6,6 billió EUR) teszik ki

Fogyasztók
a világ többi részébe
irányuló uniós export
96%-át adják

közvetlenül az összes uniós
munkahely 29%-át (a közvetett
foglalkoztatás egyéb ágazatokra
kiterjedő hatásait is figyelembe véve
39%-át) adják, és 47%-kal magasabb
béreket fizetnek, mint más iparágak
(Forrás: IPR intensive industries and economic performance in the European Union (A szellemitulajdon-intenzív
ágazatok és a gazdasági teljesítmény az Európai Unióban), 2019. szeptember, EUIPO–ESZH)

... a kis- és középvállalkozások (kkv-k) szempontjából
Azon kkv-k esetében, amelyek legalább egy védjegy,
formatervezési minta vagy szabadalom jogosultjai:
NAGYOBB A BEVÉTEL

KKV-K

32%-kal nagyobb az egy
alkalmazottra jutó bevétel

NAGYOBB A NÖVEKEDÉS VALÓSZÍNŰSÉGE
+21% tapasztal növekedést
+10% tapasztal nagy növekedést
UNIÓS KKV-K
Az európai kkv-k 9%-a rendelkezik lajstromozott szellemitulajdon-jogokkal.
(Források: High growth firms and IPR: IPR profile of high-potential SMEs in Europe (A gyorsan növekvő vállalkozások és a
szellemitulajdon-jogok: A nagy növekedési potenciálú európai kkv-k szellemitulajdon-jogi profilja), 2019. május, EUIPO–
ESZH; IP and SME scoreboard (Kkv-eredménytábla a szellemi tulajdonnal kapcsolatban), 2019. október, EUIPO; IPR and
firm performance in Europe (Szellemi tulajdonjogok és a cégek teljesítménye Európában), 2015. június, EUIPO)

DIGITÁLIS TARTALOM
83%-uk az online digitális tartalomhoz való
legális hozzáférést részesíti előnyben
FIATAL, 15–24 ÉV KÖZÖTTI FOGYASZTÓK
13%-uk vásárolt hamisított terméket
az elmúlt 12 hónapban
21%-uk használt digitális kalóztartalmat
az elmúlt 12 hónapban

(Források: IP and Youth scoreboard (Eredménytábla az ifjúság szellemi tulajdonjoghoz fűződő viszonyáról),
2019. október, EU citizen and IP (Az uniós polgárok és a szellemi tulajdon), 2017. március, EUIPO)

A SZELLEMITULAJDONJOG-SÉRTÉSEK HATÁSA
A szellemitulajdonjog-sértések uniós szinten jelentős
gazdasági és társadalmi hatással járnak, amint azt
számos, a hamisításnak különösen kitett ágazatról –
többek között a kozmetikai cikkek, ruházati cikkek,
cipők, kiegészítők, gyógyszeripari termékek, borok,
növényvédő szerek ágazatáról – készült tanulmány is
kimutatta.
Az uniós import 6,8%-át
(121 milliárd EUR) hamisítványok teszik ki.
Évente a teljes értékesítés volumenének
6,4%-a esik ki közvetlenül.
83 milliárd EUR összegű értékesítés
esik ki évente.
Évente 671 000 munkahely szűnik meg.
Az EU-ban a kormányok vesztesége
az adók és a társadalombiztosítási
járulékok tekintetében évente több mint
15 milliárd EUR-ra tehető.

A világkereskedelem 3,3%-át
(460 milliárd EUR) hamisítványok
teszik ki.
A hamisított termékek kockázatot jelentenek
a fogyasztók egészségére és biztonságára,
valamint a környezetre, mivel nem felelnek
meg a minőségi és biztonsági előírásoknak.
A korábbinál több esetben került sor a
hamisított játékok, növényvédő szerek
és súlyos betegségek kezelésére szolgáló
hamisított
gyógyszeripari
termékek
vámhatóságok általi lefoglalására.

(Források: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods (Trendek a hamisított és kalózáruk kereskedelmében), 2019.
március, OECD–EUIPO; Status report on IPR infringement (A szellemi tulajdont érintő jogsértésekről szóló helyzetjelentés),
2019. június, EUIPO; Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers (Kvalitatív felmérés a hamisított áruk
fogyasztókat érintő kockázatairól), 2019. június, EUIPO)

