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Vezetői összefoglaló
Ez a tanulmány azokat az európai uniós cégeket vizsgálja, amelyek a 2014 és 2015 közötti
időszakban ugyanazon termékek tekintetében egyidejűleg különféle típusú szellemitulajdonjogokat használtak. A minta 63 286 cégből áll, amelyek összesen 76 202 európai
szabadalommal, 98 257 európai uniós védjeggyel (EU védjegy) és 21 676 lajstromozott
közösségi formatervezési mintával rendelkeznek. Ezek a szellemitulajdon-jogok az Európai
Unióban (EU) működő cégek által az adott időszakban az EUIPO-hoz és az EPO-hoz benyújtott
összes szellemitulajdon-jogi bejelentés 48,2%-át ( 1) teszik ki.
A mintában szereplő cégek 8,3%-a egynél több típusú szellemitulajdon-jogi bejelentést nyújtott
be. Az e vállalatok által benyújtott szellemitulajdon-jogi bejelentések a mintában szereplő
összes szellemitulajdon-jog 35,7%-ának felelnek meg. E cégek 1%-a nyújtott be mindhárom
szellemitulajdon-jog (szabadalom, védjegy és lajstromozott formatervezési minta)
vonatkozásában bejelentést az adott időszakban. Ez a mintában szereplő cégek által az EUIPOnál és az EPO-nál lajstromozott összes szellemitulajdon-jog 16,8%-ának felel meg. Ezek az
adatok azt mutatják, hogy a szellemitulajdon-jogok erősen koncentrálódnak.
Valamennyi lajstromozott formatervezési minta és szabadalom fele a mintában szereplő
cégekhez tartozik. Ezenkívül a formatervezésiminta-bejelentések 45%-a olyan cégektől
származik, amelyek védjegyeket is bejelentenek. A védjegybejelentések azonban ettől eltérő
mintát mutatnak. A legtöbb védjegybejelentést (közel 80%-ukat) olyan cégek nyújtják be,
amelyek csak védjegyeket jelentenek be, de formatervezési mintákat, illetve szabadalmakat
nem.
A szabadalmak azok a szellemitulajdon-jogok, amelyeket leggyakrabban használnak más
jogokkal együtt. A mind védjegyeket, mind szabadalmakat bejelentő cégek védjegyenként
közel 4 szabadalmat jelentettek be; a formatervezési mintákat és szabadalmakat egyaránt
benyújtó cégek pedig minden formatervezési minta vonatkozásában 6,5 szabadalmat jelentettek
be. Ami az ugyanazon cég által bejelentett formatervezési mintákat és védjegyeket illeti,
formatervezési mintánként 1,5 védjegyet jelentettek be.
A több szellemitulajdon-jogot használó vállalatok jelentős gazdasági súllyal rendelkeznek: a
mintában a teljes foglalkoztatás 31,9%-át és az üzleti forgalom 35,5%-át teszik ki. A
szellemitulajdon-jogok mindhárom típusát bejelentő cégek a foglalkoztatás 14,1%-át és az
üzleti forgalom 16%-át teszik ki.
A vállalkozások mérete lényeges szempont. Minél nagyobb a vállalkozás, annál valószínűbb,
hogy több szellemitulajdon-joggal rendelkező vállalkozásról van szó. A nagyvállalatok több
mint 20%-a egynél több típusú szellemitulajdon-jogot jelentett be, szemben a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) mindössze 7%-ával. A nagyvállalatok az összes szellemitulajdonjog több mint 64%-át jelentették be egyidejűleg, szemben a kkv-k által benyújtott
szellemitulajdon-jogok 20%-ával.
A tanulmány az ágazatok közötti jelentős különbségekre is rámutat. Az egyik végletet a
„gyártással és bányászattal” foglalkozó vállalkozások jelentik, amelyek 15%-a rendelkezik
több szellemitulajdon-joggal, a másikat pedig a „szolgáltatásokkal, kereskedelemmel és
közművekkel” foglalkozó vállalkozások, amelyeknek csupán 6%-a használ egyidejűleg több
(1) A szabadalmak 55,9%-át, a védjegyek 43,4%-át és a formatervezési minták 49,2%-át teszik ki.

szellemitulajdon-jogot. Ez nem meglepő, mivel ezek az ágazatok viszonylag kevés szabadalmat
nyújtanak be.
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