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Ez a jelentés a hamisított áruk tiltott kereskedelme és a szellemitulajdon-jogok megsértésének egyéb típusai 
által a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) gyakorolt gazdasági hatást elemzi. Ezenkívül uniós összefüggésben 
részletesebben elemzi ezt a fenyegetést. 

A hamisított áruk kereskedelme olyan tartós globális társadalmi-gazdasági kockázatot jelent, amely veszélyezteti 
a hatékony közigazgatást, a vállalkozások sikerét és a fogyasztók jólétét. Emellett a szervezett bűnözői csoportok 
számára egyre jelentősebb jövedelemforrássá válik. A gazdasági növekedést is károsítja azáltal, hogy csökkenti 
a vállalkozások bevételeit és aláássa az innovációra való ösztönzésüket. 

A hamisított és kalózáruk valamennyi iparágban és valamennyi termékkategóriában megtalálhatók. 
Következésképpen az összes, üzleti modelljében szellemi tulajdont, beleértve a védjegyeket, szabadalmakat 
vagy formatervezési mintákat használó vállalat – köztük a kkv-k is – ki van téve a szellemitulajdon-jogok 
megsértése kockázatának. 

A legtöbb gazdaságban fontos szerepet töltenek be a kkv-k. Az OECD-országokban e vállalatok teszik ki a 
vállalkozások többségét, és a teljes foglalkoztatottság mintegy kétharmadát biztosítják. Noha a szellemitulajdon-
jogok használata a kkv-k körében viszonylag alacsony, az innovatív kkv-k nagyobb arányban rendelkeznek 
szellemitulajdon-jogokkal, mivel aktívan keresik a meglévő termékek, szolgáltatások és üzleti folyamatok 
javításának lehetőségeit. 

A kkv-k számára a szellemitulajdon-jogok nyilvántartásba vételének egyik legfontosabb oka a hamisítás 
visszaszorítása és annak megakadályozása, hogy más vállalatok lemásolják termékeiket vagy szolgáltatásaikat. 
Ugyanakkor az EU-ban működő kkv-k mintegy 40%-a nem figyeli piacait a hamisítványok és a szellemi tulajdonuk 
esetleges megsértése tekintetében. 

A végrehajtási adatok rámutatnak arra, hogy a hamisítás érinti a kkv-kat. A hamisítók a kkv-k által előállított 
valamennyi innovatív árut megcélozzák, leggyakrabban az elektromos gépeket és elektronikai cikkeket, a 
ruházati és divatcikkeket, az illatszereket és kozmetikumokat, valamint a játékokat és játékszereket. Ráadásul e 
hamisított áruk közül sok kifogásolható minőségű, ami egészségügyi és biztonsági fenyegetést jelent a 
fogyasztókra nézve. 

A kkv-k szellemi tulajdonát sértő hamisított áruk elsősorban Kínából és Hongkongból (Kína) érkeznek postai úton. 
A bűnözők visszaélnek azzal, hogy kevesebb a szállítási csomópont, és a kkv-k szellemi tulajdonát sértő hamisított 
árukat, továbbá nagy vállalatok szellemi tulajdonát sértő árukat csempésznek be. 

Emellett az Unióba szánt, a kkv-k szellemi tulajdonjogát sértő hamisított, lefoglalt áruk mintegy felét online 
vásárolták meg. 

A vámhatóságok lefoglalási adataiból kirajzolódó képet az EUIPO kkv-eredménytáblájának a részét képező, az 
EU-ban a kkv-k körében végzett felmérésből származó adatok egészítik ki. Ez azt mutatja, hogy míg a 
szellemitulajdon-jogokkal rendelkező kkv-k 15%-a tapasztalt jogsértést, ez az arány az innovatív vállalkozások 
esetében csaknem 20%-ra emelkedik. Ez az arány még mindig alulbecsült lehet, mivel a kkv-k 40%-a nem figyeli 
piacait a termékeik hamisítása szempontjából. A szellemi tulajdonjogok megsértésének kkv-kra gyakorolt fő 
hatása a szellemi tulajdon védelme iránti igénnyel kapcsolatos nagyobb tudatosság volt. A hamisított áruk kkv-
kra gyakorolt további fontos hatásai közé tartozott a forgalom csökkenése, a jóhírnév megsértése és 
versenyelőnyük elvesztése. 

Ami a jogérvényesítést illeti, a kkv-k körében a hamisítástól való elrettentés legnépszerűbb formája az 
eltávolítási felszólítások internetes platformokhoz való eljuttatása. Ugyanakkor azon kisvállalkozások 11%-a, 
amelyek szellemi tulajdonjogát megsértették, nem érvényesíti jogait. Ennek oka, hogy a kkv-k megítélése szerint 
a végrehajtási eljárások túl bonyolultak, hosszadalmasak és költségesek. 

A szellemitulajdon-jogok megsértésének a vállalkozások teljesítményére gyakorolt káros hatásai jellemzően 
veszélyesebbek a kkv-k, mint a kockázatok kezeléséhez szükséges tapasztalatokkal és kapacitással rendelkező 
nagyvállalatok számára. Noha a nagyvállalatok képesek lehetnek leküzdeni a szellemitulajdon-jogokkal való 
visszaélés hatásait, a kkv-k nem feltétlenül rendelkeznek elegendő erőforrással ahhoz, hogy kompenzálják a 
jogsértés által okozott gazdasági károkat. Emellett a kkv-k gyakran nem tudják biztosítani szellemi tulajdonuk 
hatékony védelmét és érvényesítését, mivel a védjegyek területi hatálya korlátozott, és az oltalom gyakran nem 
érvényes más piacokon (például Kínában), ahol a jogsértés bekövetkezhet. Végezetül a kkv-k gyakran nem 



rendelkeznek elegendő erőforrással és kapacitással ahhoz, hogy nyomon kövessék ezt a fenyegetést, vagy 
hatékony ellenintézkedéseket dolgozzanak ki. 

A tanulmány ökonometriai elemzése szerint annak a kkv-nak a túlélési esélye, amelynek szellemi tulajdonát 
megsértették, 34%-kal alacsonyabb, mint azoknak a kkv-knak, amelyek nem tapasztaltak jogsértést. Másként 
fogalmazva, a szellemitulajdon-jogok megsértése azáltal, hogy a további működést veszteségessé teszi, 
jelentősen növeli annak kockázatát, hogy egy kkv elhagyhatja a piacot. 


