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Előszó
A szellemi tulajdont érintő bűncselekményekkel szembeni összehangolt koalíció („IPC3”)
Europolnál történt létrehozásával egyidejűleg az EUIPO közzétette a szellemitulajdonjogokat megsértő online üzleti modellekre vonatkozó 1. fázis jelentést.
A jelentés áttekintést adott a szellemi tulajdon üzleti célból történő online megsértésének
számtalan formájáról, valamint egy teljesen új módszert mutatott be az ilyen üzleti modellek
azonosítására, boncolgatására, elemzésére és bemutatására. A jelentést azóta is gyakran
idézik a jogsértő online üzleti modellekkel összefüggésben.
E tanulmány a kezdeti eredményekre épül, és tovább vizsgálja az egykor híres
személyekhez,
szervezetekhez,
külföldi
nagykövetségekhez,
kereskedelmi
vállalkozásokhoz stb. tartozó domainneveknek a szellemi tulajdon feltételezhető jogsértői
által történő széles körű felhasználását.
E jelenségről elsőként egy dán kiberbűnözés-szakértő számolt be, aki rájött, hogy a .dk dán
domain alatt korábban használt domainnevek közül nagyon sokat szisztematikusan
újraregisztrálnak a feltételezett védjegybitorlók.
Céljuk az, hogy e domainnevek ismertségét kihasználva növeljék a feltételezhetően
védjegybitorló árukat forgalmazó új online boltok forgalmát. Mihelyt lehetőség nyílt a
domainnevek újraregisztrálására, a feltételezett jogsértők megvásárolták azokat, majd nem
sokkal később aktiváltak egy online boltot.
Az EUIPO annak kiderítését határozta el, hogy a fejlett elektronikus kereskedelmi
szektorral rendelkező más európai országokban is alkalmazzák-e a Dániában feltárt
gyakorlatot. Svédország, Németország, az Egyesült Királyság és Spanyolország került
kiválasztásra az e jelentésben bemutatott kutatáshoz.

A szellemitulajdon-jogokat megsértő online üzleti modellek kutatása – 2. fázis
A korábban alkalmazott domainneveket használó, feltételezhetően védjegybitorló online boltok
Vezetői összefoglaló

Az eredmények elgondolkoztatóak és rávilágítanak arra, hogy a kiválasztott négy
országban még a vártnál is nagyobb arányban létezik a Dániában feltárt gyakorlat.
40 esetpélda részletes elemzése alapján a kutatásból az is kitűnni látszik, hogy a több
ezer, egymástól látszólag független online bolt mögött vélhetően egy vagy néhány olyan
vállalkozás áll, amely feltételezhetően védjegybitorló árukat forgalmaz az európai vásárlók
számára.
Ez az új jelentés további bizonyítékokkal szolgál a szellemi tulajdon üzleti célból történő
online megsértésének nagyságrendjéről, és megerősíti az ellenőrzési célú uniós szintű
együttműködés szükségességét.

António CAMPINOS
EUIPO ügyvezető igazgató
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1. Összefoglalás
2015-ben az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala („EUIPO”) – a szellemi tulajdoni
jogsértések európai megfigyelőközpontján keresztül – megbízást adott egy, a
szellemitulajdon-jogok megsértésére használt online üzleti modellekre vonatkozó kutatási
tanulmány elkészítésére. A kezdeményezés egy olyan független, adatközpontú tanulmány
formáját öltötte, amely azt szándékozta felmérni és elemezni, hogy miként történik a
szellemitulajdon-jogok kereskedelmi léptékű online megsértésének a működtetése és
finanszírozása, miként termel nyereséget a rendszer az üzemeltetőknek, milyen tartalmak
terjesztése folyik és mekkora az érintett ügyfélkör.
A tanulmány célja az, hogy bemutassa a helyzetet a politikai döntéshozók, a civil társadalom és
a magánvállalkozások számára. Emellett célja az, hogy segítse a szellemitulajdon-jogok
nagyüzemi szintű online megsértésére adandó válaszok meghatározását és jobb megértését.

Az eredeti elképzeléseknek megfelelően a tanulmányt két fázisra osztották:
 1. fázis: minőségi tanulmány azzal a céllal, hogy áttekintést adjon a szellemitulajdonjogok online megsértéséhez használt különböző üzleti modellekről;
 2. fázis: mennyiségi tanulmány egy vagy több jelentős konkrét üzleti modell és stratégia
részletes kutatásához.
Az 1. fázis jelentés közzététele 2016. július 12-én történt, és az EUIPO weboldalán érhető el1.

Az 1. fázisban folytatott kutatás során sikerült rábukkanni arra a nemrégiben Dániában
végzett tanulmányra2, amely a domainnév rendszer („DNS”) konkrét felhasználási mintáját
vizsgálja a dán .dk országkód szerinti legfelső szintű tartomány („ccTLD”) esetében. A
tanulmány azokból a média-feltételezésekből indult ki, amelyek rávilágítottak az interneten
egyre nagyobb számban megjelenő, de egymástól függetlennek tűnő és feltételezhetően
védjegybitorló online boltok működésére. A dán tanulmány azt akarta tisztázni, hogy van-e
valamilyen mintázat vagy struktúra az ilyen online boltok megjelenése mögött. A korábban
használt domainnevek újraregisztrálásának elemzésével sikerült azt kideríteni, hogy a
feltételezhetően védjegybitorló árukat forgalmazó online boltok létrehozása olyan
domainnevek alkalmazásával történt, amelyek korábban különböző internetes célokat
szolgáltak. Mihelyt lehetőség nyílt a domainnevek újraregisztrálására, az online boltokat
üzemeltetők szisztematikusan újraregisztrálták azokat, majd nem sokkal később
létrehozták a feltételezhetően mások védjegyeit bitorló árukat forgalmazó online boltokat.
Az elemzés szerint tipikusnak számított az, hogy a

1 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/Research_on_Online_
Business_Models_IBM/Research_on_Online_Business_Models_IBM_en.pdf.
2 A Henrik Bjørner dán kiberbűnözés-szakértő által elvégzett kutatás itt olvasható: http://cybercrime.eu/analysis/analysingregistration-of-previously-used-danish-domain-names/.
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domainnevek korábbi alkalmazása egyáltalán nem kapcsolódott a gyanús online boltokban
forgalmazott árukhoz. Ezt olyan domainnevek példái is mutatták,
amelyeket korábban politikusok, külföldi nagykövetségek, kereskedelmi vállalkozások és
egyéb, a domainnév bejegyzését igénylők használtak.

A feltételezett védjegybitorlók 2014 októbere és 2015 októbere között 566
.dk domain esetében végeztek újraregisztrálást rögtön azt követően, hogy a
domainnevek használatát nem hosszabbították meg a domainnév bejegyzését
korábban igénylők, és így lehetővé vált azok újraregisztrálása.3

Bár az elvégzett kutatás csak a ccTLD .dk tartományra terjedt ki, a feltárt tevékenységek
arra utaltak, hogy a feltételezett védjegybitorlók más európai országokban is ugyanilyen
tevékenységet folytattak. Ennek alapján az EUIPO úgy döntött, hogy folytatja a kérdés
vizsgálatát a kutatási projekt 2. fázisában, a fejlett elektronikus kereskedelmi szektorral
rendelkező négy európai országra fókuszálva. E kritériumok mentén Svédország – egy
Dániával összehasonlítható skandináv ország –, Németország és az Egyesült Királyság –
két nagy és rendkívül fejlett elektronikus kereskedelmi szektorral rendelkező ország –,
valamint Spanyolország – egy nagy elektronikus kereskedelmi szektorral rendelkező déleurópai ország – került kiválasztásra.
Az online boltok elemzésének átfogó célja az volt, hogy sikerüljön rátalálni a
feltételezhetően védjegybitorló árukat forgalmazó online boltokra. A cél érdekében
kialakított automatizált folyamat során minden domainnév elemzőmodulok sorozatán ment
keresztül annak eldöntéséhez, hogy az adott weboldal feltételezhetően védjegybitorló-e
vagy nem. Ezek az elemzőmodulok az információgyűjtést és a tartalomelemzést elősegítő
konkrét célokat szolgáltak.
Az elemzés során Svédország, Németország, az Egyesült Királyság és Spanyolország
helyzete az alábbi képet mutatta.
A kutatás egyértelműen bizonyította, hogy a korábban Dániában dokumentált jelenség
Svédországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is
fellelhető.

3 Ezek az adatok a korábban említett dán tanulmányból származnak
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ccTLD
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.se

Németország
.de

Királyság
.uk

Spanyolország
.es

Összesen

2016.

Elemzési időszak

2016.

2017. január 26. és
november 23. és
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2017. január 10–11.
február 10. között

december 6. között

A valamilyen aktív
weboldalhoz tartozó ccTLD
alatt talált aktív domainnevek
száma összesen
A ccTLD alatt talált
valamilyen domainnevet
használó online boltok
száma összesen
A ccTLD alatt talált valamilyen
domainnevet használó,
feltételezhetően mások
védjegyeit bitorló online boltok
száma összesen

A ccTLD alatt talált
valamilyen domainnevet
használó, feltételezhetően
mások védjegyeit bitorló
online boltok száma
összesen abban az
esetben, ha a domainnevet
korábban egy másik igénylő
használta
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A kutatás 27 870 olyan online boltot talált, amelyek feltételezhetően védjegybitorló áruk
forgalmazását végezték Svédországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és
Spanyolországban. Az is kiderült, hogy közülük 21 001 online bolt (75,35 %) korábban
használt domainnevekkel irányította az internetes forgalmat a korábbi alkalmazástól
független weboldalakra.
A kutatás alapján okkal feltételezhető, hogy a fejlett elektronikus kereskedelmi szektorral
rendelkező többi európai országban is ugyanez történik.
A Svédországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban
feltételezhetően védjegybitorló áruk forgalmazását végző 27 870 online bolt elemzése az
online boltok létrehozásában több mintázatot azonosított. Ezek közé tartoznak:
 termékkategória: a leginkább érintett termékkategóriát a gyanús online boltok 67,5 %ánál a cipők, míg 20,6 %-ánál a ruhák jelentik4;
 leginkább érintett márka: a leginkább károsított márka a gyanús online boltok 18 %-ánál,
míg a második leginkább károsított márka a gyanús online boltok 11,9 %-ánál volt a
leginkább érintett márka;
 alkalmazott szoftver: a feltárt gyanús online boltok 94,6 %-a ugyanazt a konkrét
elektronikus kereskedelmi szoftvert alkalmazta;
 regisztrátorok: Svédországban és az Egyesült Királyságban a feltárt gyanús online
boltok 40,78 %-át ugyanazon a regisztrátoron keresztül jegyezték be;
 névkiszolgálók: a feltárt gyanús online boltok 21,3 %-a ugyanazt a névkiszolgálót használta;

 üzemeltető ország: a gyanús online boltok 25,9 %-ánál Törökországban, 19,3 %-ánál
Hollandiában és 18,3 %-ánál az Egyesült Államokban volt a tárhelyszolgáltató.

4 Megjegyzendő, hogy a két fő termékkategória megegyezik az Eurostat által az online vásárlások általános
felmérésében jelzett fő termékkategóriákkal: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Ecommerce_statistics_for_ individuals.
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Az alkalmazott domainnevek alatt üzemelő korábbi weboldalak tevékenysége nagy szórást
mutat, de az alábbi kategóriákba sorolható be:
1. közintézmények, nemzetközi szervezetek és érdekcsoportok
2. pénzügyi szektor
3. hírszolgáltató, média és információs weboldalak
4. egyéb vállalkozások
5. politikai viták és propaganda
6. önkéntes munka
7. kulturális és vallási weboldalak
8. privát egyesületek
9. híres személyek és rajongói klubok
10.

felnőtt és társkereső weboldalak.

A kutatás során 40 online bolt részletes elemzésére került sor. Az esettanulmányok a
jelentés mellékletében találhatók.

Domain001

Domain007

Domain010

Domain003

A Domain001- se
esettanulmányban a
domainnév korábbi
alkalmazása azt a
célt szolgálta, hogy
egy olyan svéd
nyelvű weboldalra
irányítson internetes
forgalmat, amely az
Európai Parlamentről
tájékoztatta a svéd
látogatókat.

A Domain007- de
esettanulmányban a
domainnév korábbi
alkalmazása azt a
célt szolgálta, hogy
egy olyan német
nyelvű weboldalra
irányítson internetes
forgalmat, amely egy
balettiskoláról adott
tájékoztatást.

A Domain010- co.uk
esettanulmányban a
domainnév korábbi
alkalmazása azt a célt
szolgálta, hogy egy
olyan angol nyelvű
weboldalra irányítson
internetes forgalmat,
amely egy helyi escort
szolgáltatásról adott
tájékoztatást.

A Domain003- es
esettanulmányban a
domainnév korábbi
alkalmazása azt a célt
szolgálta, hogy egy
olyan spanyol nyelvű
weboldalra irányítson
internetes forgalmat,
amely a rákról
és a kapcsolódó
kezelésekről adott
tájékoztatást.
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A 40 elvégzett esettanulmány közül egyik esetben sem volt kapcsolat a domainnév korábbi
használata és az aktuális termékértékesítés között. Még ha a domaint korábban áruk
értékesítéséhez használták is, az aktuális online boltok más terméktípust értékesítettek az
elemzés időpontjában.
Az esettanulmányok azt jelzik, hogy a domainnevek újraregisztrálásának egyetlen célja az
volt, hogy kihasználják az adott domainnév által korábban azonosított weboldal
ismertségét. Az előnyök között szerepeltek a keresőmotorok általi indexelések, a
szolgáltatásokról és/ vagy termékekről megjelent értékelések és az aktuális felhasználásról
még nem értesült más weboldalakról érkező hivatkozások.
Első látásra az online boltok különálló és egymástól független vállalkozásoknak tűnnek. Az
online boltok elemzése és az esettanulmányok azonban több közös tényezőre is
rávilágítottak a gyanús online boltokban kínált termékkategóriák és márkák tekintetében
alkalmazott webes technológia, a regisztrátorok és névkiszolgálók, valamint a
tárhelyszolgáltató országa terén.
Az üzleti gyakorlat struktúráját tekintve és a 40 esettanulmány részletes elemzését
követően a kutatás azt is feltárta, hogy az online boltok között nagyfokú összekapcsolódás
valószínűsíthető. A kutatásból kitűnni látszik, hogy a több ezer, egymástól látszólag
független online bolt mögött vélhetően egy vagy néhány olyan vállalkozás áll, amely
feltételezhetően védjegybitorló árukat forgalmaz az európai vásárlók számára.
A jelentés eredményei világosabbá teszik a bűnüldöző hatóságok, az internetes közvetítők,
a védjegyek birtokosai és a vásárlók számára ennek a több uniós tagállamban alkalmazott
üzleti modellnek a mértékét és jellemzőit.
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