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Az Európai Számvevőszék 
megvizsgálja a szellemi tulajdon 
uniós védelmét 
A szellemi tulajdon létfontosságú az uniós gazdaság számára, megfelelő védelmének biztosítása 
az egységes piacon ezért alapvető az Unió versenyképessége szempontjából. Az Európai 
Számvevőszék ezt szem előtt tartva kezdte meg annak ellenőrzését, hogy az Unióban 
eredményesen valósul-e meg a szellemi tulajdon védelme. 

A szellemi tulajdon kulcsfontosságú az uniós gazdaság szempontjából. A szellemitulajdon-jogok 
ösztönzik az innovációt, a kreativitást és a technológiai fejlődést, továbbá védelmet nyújtanak az 
illetéktelen másolás ellen, elősegítve ezzel a hamisítás és kalózkodás megelőzését. Ez utóbbiak 
összetett és egyre nagyobb problémát jelentenek. Amellett, hogy gazdaságilag károsak, 
közbiztonsági problémákat is felvethetnek, amint arra a COVID-19 világjárvány időszaka is 
világosan rámutatott. 

Ez különösen igaz azokra az ágazatokra, amelyekben az uniós vállalatok a világelsők között 
vannak: ide tartoznak a ruhaipari és luxuscikkek, valamint a gyógyszeripari termékek, hogy csak 
néhányat említsünk közülük. Becslések szerint a szellemitulajdon-alapú ágazatok termelik ki az 
uniós GDP közel 45%-át (6,6 billió eurót) és biztosítják a munkahelyek közel egyharmadát az 
Unióban. 

„A szellemitulajdon-jogok eredményes érvényesítése nélkül nem kap elég ösztönzést az innováció 
és a kreativitás, ami a beruházások csökkenéséhez vezethet – nyilatkozta Pelczné Gáll Ildikó, az 
ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – A belső piac sikere szempontjából éppen ezért óriási a 
szellemitulajdon-jogok jelentősége.”  

A szellemitulajdon-jogok uniós szintű harmonizálása érdekében az Unió szabályozási keretet 
hozott létre. A tagállamok mellett az Európai Bizottságnak és más uniós szerveknek, köztük az 
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Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) is hatalmas a felelőssége abban, hogy a 
szellemitulajdon-jogok megfelelő és egységes védelmet élvezzenek az egész Unióban. 

A nemrégiben megkezdett ellenőrzés az uniós védjegyeket, a közösségi formatervezési mintákat 
és földrajzi árujelzőket veszi górcső alá, és célja annak értékelése, hogy a szellemitulajdon-jogok 
kellő védelmet élveznek-e az egységes piac területén. 

Háttérinformációk  

A szellemi tulajdon olyan, a kereskedelemben alkalmazott szellemi termékekre vonatkozik, mit 
például a találmányok, műalkotások, szimbólumok, nevek és képek. A szellemitulajdon-jogok a 
nemzetközi szerződésekkel összhangban hagyományosan a következő két kategóriába 
sorolhatók: 

— az irodalmi alkotásokra, filmekre és zenére vonatkozó szerzői jogok; 
— a szabadalmakra (találmányok), védjegyekre, formatervezési mintákra és földrajzi 

árujelzőkre vonatkozó iparjogvédelmi jogok. 

Az Európai Bizottság 2020. november 25-én tette közzé a szellemi tulajdonra vonatkozó új 
cselekvési tervét, amelynek célja az Unió helyreállítási és rezilienciaépítési kezdeményezésének 
támogatása. 

A ma közzétett ellenőrzési előzetes a szellemitulajdon-jogok uniós védelmére irányuló, 
folyamatban lévő ellenőrzésről nyújt tájékoztatást. Az ellenőrzés várhatóan 2021 második 
felében fog befejeződni. Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapuló 
előzetesek nem tekinthetők ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. 
Az ellenőrzési előzetes teljes szövege angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu). 

2019 májusában a Számvevőszék véleményt bocsátott ki az Európai Unió Szellemi Tulajdoni 
Hivataláról (EUIPO). 

Az előzetessel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502 
 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/NewsItem.aspx?nid=12100
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

	Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a szellemi tulajdon uniós védelmét

