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Vezetői összefoglaló 

 

 

Az elektronikus kereskedelem növekedése jól dokumentált, de nem egyértelmű, hogy a 

különböző technológiák és fogyasztói szokások térnyerése hogyan befolyásolta a 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogok interneten és különösen a közösségimédia-

platformokon történő megsértését. Ebben az összefüggésben az Európai Unió Szellemi 

Tulajdoni Hivatala (EUIPO) úgy határozott, hogy tanulmányt készít annak érdekében, 

hogy jobban megértse a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének mértékét és 

gyakoriságát a közösségi médiában (1). E tanulmány három érdeklődési kör köré 

szerveződik, hogy jobban megértsük a hamisított fizikai termékekkel és a digitális 

tartalmakkal kapcsolatos kalózkodással kapcsolatos jelenlegi tevékenységeket és 

tendenciákat. 

 

A tanulmány első részének célja, hogy átfogó képet nyújtson a lehetséges 

szellemitulajdonjog-sértő tevékenységekkel vagy reklámmal kapcsolatos 

közösségimédia-használatról; a második rész a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok fizikai 

termékekkel és digitális tartalmakkal kapcsolatos megsértésének relatív jelenlétét méri 

fel a közösségi médiában az eredeti termékekhez vagy a szerzői jogi védelem alatt álló 

jogszerű digitális tartalmakhoz képest; a harmadik rész pedig kulcsfontosságú mutatókat 

kíván meghatározni annak érdekében, hogy jobban fel lehessen ismerni a szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos, a közösségi médiában jelen lévő 

üzleti modelleket. 

 

Az elemzés négy közösségimédia-platformon (Facebook, Twitter, Instagram és Reddit), 

hat európai országban – Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, 

Olaszországban, Lengyelországban és Svédországban – elvégzett adatbányászaton 

alapult, bár a tanulmányhoz kiválasztott közösségimédia-csatornákon nem mindig volt 

lehetséges a beszélgetések nyomon követése. E korlátozást enyhítendő, nyelvi 

kritériumokat alkalmaztak a beszélgetések célországokhoz való hozzárendeléséhez. 

Ezért az angol nyelvet is hozzáadták a tanulmányban figyelembe vett hat európai uniós 

(EU) nyelvhez (francia, német, olasz, lengyel, spanyol, svéd), mivel azt a nem anyanyelvi 

beszélők is széles körben használják a közösségi médiában. 

 
(1) Amint azt az EUIPO 2020 júniusában közzétett, a szellemi tulajdont érintő jogsértésekről szóló 2020. évi 
helyzetjelentése is kiemeli. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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A tanulmány a társadalmiintelligencia-elemzésen (social intelligence analytics [SIA]) 

alapuló módszertant, valamint mennyiségi és minőségi elemzést alkalmazott. A szellemi 

tulajdonhoz fűződő jogok fizikai termékekkel és digitális tartalmakkal kapcsolatos 

megsértésével összefüggő beszélgetések megcélzásakor a tanulmány egyik korlátja az 

volt, hogy bizonyos beszélgetésekhez nem lehetett hozzáférni a közösségi hálózatokon. 

A tanulmány ezért csak a nyilvános beszélgetésekkel foglalkozott. A tanulmány arra a 

problémára is rámutatott, hogy nehéz különbséget tenni a jogszerű és a jogellenes 

tartalmak között. Végül az e jelentésben bemutatott eredmények természetesen 

korlátozott mintát képviselnek, és az elemzések csak az említett hat országra, hét 

nyelvre és négy közösségimédia-csatornára vonatkoznak. A források e sokfélesége és 

az adatok széles köre mindazonáltal azt jelenti, hogy a levont következtetések tágabb 

relevanciával bírnak. Hasonlóképpen, e jelentésnek a közösségi médiában azonosított 

magatartásformákkal kapcsolatos jelentősége jelzésértékűnek tekinthető a szellemi 

tulajdont érintő jogsértések tekintetében a közösségi médiára jelenleg jellemző 

szélesebb körű szokásokra nézve. 

 

 

A közösségi média szellemitulajdonjog-sértő tevékenységekre vagy reklámra való 

használata 

 

A tanulmány céljára összesen 3,9 millió beszélgetést gyűjtöttek ki a SIA segítségével a 

fizikai termékek képviseletére kiválasztott kategóriákkal és márkákkal kapcsolatban. A 

fizikai termékek e kategóriái közül a játékok, a parfümök és a kozmetikumok esetében 

volt a legnagyobb a beszélgetések száma. A digitális tartalmak esetében filmekről, 

zenéről és videojátékokról folyt a legtöbb beszélgetés. 

 

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos beszélgetésnek 

minősült minden olyan beszélgetés, amely egy szellemitulajdon-jog megsértésével volt 

kapcsolatos. A tanulmány megállapította, hogy a fizikai termékekről folytatott 

beszélgetések 11%-a köthető adott esetben hamisítványokhoz, a digitális tartalommal 

kapcsolatos beszélgetések esetében pedig azok 35%-a függhet össze valószínűleg 

kalózkodással. Bár a mennyiségi elemzést körültekintően végezték el, a tanulmány 

rávilágított arra, hogy nehéz teljes bizonyossággal azonosítani a szellemi tulajdont érintő 

jogsértéseket. 
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Annak vizsgálatakor, hogy hol fordult elő a legtöbb szellemitulajdonjog-sértés, a fizikai 

termékek közül a ruházati cikkek, a lábbelik és az ékszerek szerepeltek az első három 

helyen. A digitális tartalmak esetében az e-könyvek, a televíziós műsorok és a 

hangfelvételek esetében fordult elő a legtöbb jogsértés. E bizonyítékból egyértelműen 

az a következtetés vonható le, hogy e termékek esetében volt a legmagasabb azon 

beszélgetések aránya, amelyekről megállapítást nyert, hogy valószínűleg a szellemi 

tulajdont érintő jogsértésekkel kapcsolatosak. 

 

 

A hamisított termékekkel és kalóztartalmakkal kapcsolatos beszélgetések relatív 

jelenléte a közösségi médiában az eredeti termékekhez vagy jogszerű digitális 

tartalmakhoz képest 

 

A tanulmány második része három különböző szempont – platformok, nyelvek és 

időtávok – elemzésén alapulva azonosított bizonyos tendenciákat a szellemitulajdonjog-

sértő tevékenységekkel és az azok reklámozására irányuló erőfeszítésekkel 

kapcsolatban. 

 

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok fizikai termékekkel kapcsolatos megsértése 

esetében a tanulmány feltárta, hogy az Instagram volt az a közösségi hálózat, ahol a 

legtöbb beszélgetés folyt. A termékkategóriák szintjén szintén az Instagram volt az 

órákról, játékokról, parfümökről és kozmetikumokról, ékszerekről, valamint lábbelikről 

folytatott beszélgetések fő platformja. A ruházati cikkekről és játékokról a Twitteren folyt 

a legtöbb beszélgetés, a Redditet pedig leggyakrabban gyógyszerekkel és fejfedőkkel 

kapcsolatos beszélgetésekre használták. Ezzel szemben a Facebook (2) alacsonyabb 

beszélgetésszámot mutatott, ami a platformnak a jogsértő tartalmak azonosítására és 

törlésére irányuló hatékony megközelítésével magyarázható (3). Ezt azonban nem 

erősítik meg az e jelentésben szereplő bizonyítékok, és valójában könnyen lehet, hogy 

a Facebook által rögzített beszélgetések alacsony száma annak köszönhető, hogy a 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos beszélgetések inkább 

privát módon, mint nyilvánosan zajlanak. Bár valamennyi platform rendelkezik közvetlen 

üzenetküldési funkcióval, úgy tűnik, hogy a privát csoportok hangsúlyos volta a 

 
(2) E tanulmány nem terjed ki a privát Facebook-csoportokra. 
(3) A Facebooknak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével szembeni fellépésre irányuló 
intézkedései közé tartozik a „globális értesítési-eltávolítási program, a visszaeső jogsértőkre vonatkozó 
erőteljes politika, valamint az értesítésen és eltávolításon túlmutató további speciális intézkedések” – 
Facebook transparency report (a Facebook átláthatósági jelentése). 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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Facebook egyedi sajátossága. Mivel ez a tanulmány csak a nyilvános beszélgetésekkel 

foglalkozott, ezt a hipotézist nem lehetett megerősíteni, de azt szem előtt kell tartani a 

SIA által a Facebookon azonosított, valószínűsíthetően szellemitulajdonjog-sértésekkel 

kapcsolatos beszélgetések viszonylag alacsony számának értékelésekor. 

 

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok digitális tartalmakkal kapcsolatos megsértése 

esetében más minta volt megfigyelhető. A Reddit különösen a filmekkel és televíziós 

műsorokkal kapcsolatos beszélgetések esetében vált fontossá, míg a Twittert a zenével 

és az e-könyvekkel kapcsolatos beszélgetések esetében részesítették előnyben. 

 

A nyelvi paramétert illetően a tanulmány első része kiemelte, hogy az angol nyelv volt 

túlsúlyban, és hogy néhány nyelvet, például a lengyelt és a svédet ritkán használták. 

Ennek ellenére megfigyelhető volt, hogy az Instagramon nagy számban fordultak elő 

francia, német, olasz és spanyol nyelvű beszélgetések fizikai termékekkel kapcsolatban 

a gyógyszerek kivételével, amelyeket a Twitteren említettek gyakrabban. 

 

Mivel a tanulmány időtartama 6 hónap (a 2020 áprilisa és szeptembere közötti időszak) 

volt, és a Covid19-világjárvány idején zajlott, megállapítást nyert, hogy a kapott 

eredményeket részben befolyásolták a kijárási korlátozások. Az eredmények 

kontextusba helyezése érdekében a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos 

beszélgetések teljes számát egyidejűleg összehasonlították az elmúlt három évben 

(2017 júniusa és 2020 júliusa között) rögzített, a szellemitulajdon-jogokról folytatott 

beszélgetések általános mintázatával. Ez rávilágított arra, hogy a fizikai termékek 

esetében a gyógyszerek kategóriájában észrevehetően megnőtt a beszélgetések 

száma, a ruházati kategória pedig a lezárások vége felé érte el csúcspontját. Ezzel 

szemben a digitális tartalom tendenciája a beszélgetések számának fokozatos 

növekedését mutatta, ami a tanulási görbe hatásaként értelmezhető, mivel a 

felhasználók jobban megismerkedtek mind a jogszerű, mind a jogellenes digitális 

tartalomfogyasztással. 

 

 

A közösségi médiában használt szellemitulajdonjog-sértő üzleti modellek 

 

A lehetséges szellemitulajdonjog-sértő üzleti modellek azonosítása érdekében végzett 

témamodellezés és minőségi elemzés rámutatott arra, hogy nagyon nehéz volt a 
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közösségi médiában a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésére vonatkozó 

mintát találni. Ez a következő megfigyelésekkel magyarázható. 

 

• Egy fizikai termék esetében az elemzés feltárta, hogy a szellemi tulajdonhoz 

fűződő jogok megsértésével kapcsolatos beszélgetések főként reklámokra és 

kereskedelmi tevékenységekre vonatkoztak. A hamisított termékeket kínálók a 

törvényes márkák által már használt, bevált és sikeres üzleti modelleket másolták 

le. 

 

• Az összegyűjtött beszélgetésekben a digitális tartalmakkal kapcsolatos 

kalózkodást a felhasználók kalóztartalmakhoz való hozzáférési szándéka 

vezérelte. Ugyanis minden beszélgetés arról szólt, hogyan lehet jogellenesen 

hozzáférni a tartalmakhoz. Következésképpen a kalózkodással érintett digitális 

tartalmak szolgáltatói passzív szerepet vállalva a felhasználókra hagyatkoztak az 

információk terjesztésében és új felhasználók tartalmaikhoz vonzásában. 

 

Bár e tanulmányban nem sikerült a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével 

kapcsolatos, személyre szabott üzleti modelleket kimutatni, az elemzés eredményeként 

sikerült meghatározni egy olyan „jelek csokrának” nevezhető megközelítést, amely segít 

azonosítani a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésével kapcsolatos 

beszélgetéseket mind a fizikai termékek, mind a digitális tartalmak esetében. A 

felderítéssel kapcsolatos megbízhatóbb megközelítést olyan képzett gépi tanulási 

modellek alkalmazása is megkönnyítené, amelyek előrejelzésekkel és ajánlásokkal 

szolgálhatnának. 

 

A tanulmány azt mutatja, hogy a közösségimédia-platformok mind a fizikai termékek, 

mind a digitális tartalmak esetében a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok ismétlődő 

megsértésének eszközei. Ezen túlmenően az ilyen típusú tartalmak azonosítása 

összetett a hamisított termékek vagy kalóztartalmak kínálói által alkalmazott változatos 

és folyamatosan változó megközelítések miatt, amelyek számos platformon, nyelven és 

tartalomtípusban széles körben elterjedtek. 


