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Összefoglaló 

a. Főbb megállapítások1 

▪ Jelenleg 357 fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazat van az uniós gazdaságban, szemben 

a korábbi (2019-es) tanulmányban azonosított 353 ágazattal. Ezen ágazatok közül 229 (64%) 

egynél több szellemi tulajdonjogot alkalmaz nagy arányban. 

 

▪ A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok a 2017–2019-es időszakban az összes 

munkahely 29,7%-át biztosították az EU-ban, szemben a 2014–2016-os 28,9%-kal (kiigazítva a 

tanulmányok közötti kis módszertani különbségeket). Átlagosan ebben az időszakban több mint 

61 millió embert foglalkoztattak az EU-ban, és további 20 millió munkahelyet biztosítottak 

azokban az ágazatokban, amelyek árukkal és szolgáltatásokkal látják el a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatokat. A közvetett munkahelyeket is figyelembe véve a 

szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó munkahelyek száma eléri a 82 milliót (39,4%). 

 

▪ Ugyanezen időszak során a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok az EU összes 

gazdasági tevékenységének (GDP) több mint 47%-át biztosították, 6,4 billió EUR értékben. 

Emellett az Unió és a világ más részei között folyó kereskedelem nagy része is ezekben az 

ágazatokban zajlott, amelyek 224 milliárd EUR kereskedelmi többletet termeltek, segítve ezzel 

az EU-nak abban, hogy nagyjából egyensúlyban tartsa külkereskedelmét. 

 

▪ A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok jelentősen hozzájárulnak az EU belső piacának 

működéséhez. Az EU-n belüli kereskedelem több mint 75%-át teszik ki. Míg az olyan országok, 

mint Németország, Franciaország, Olaszország és Hollandia vezető szerepet töltenek be az új 

szellemi tulajdonjogok létrehozásában, más országok, köztük Magyarország, Lengyelország és 

Észtország is erősen profitál a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokon belüli 

munkamegosztásból. Összességében az EU tagállamaiban közel 7 millió szellemi 

tulajdonjoggal kapcsolatos munkahelyet hoznak létre más tagállamok vállalatai; az ilyen 

munkahelyek aránya a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban egyes országokban 

meghaladja a 30%-ot. 

 

▪ A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok a többi ágazatnál számottevően magasabb bért 

fizetnek: a bérprémium 41% a többi ágazathoz képest. Ez összhangban áll azzal, hogy az egy 

munkavállalóra jutó hozzáadott érték a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban 

magasabb, mint a gazdaság más területein. 

 

▪ E tanulmány és a 2019-es kiadás eredményeinek összehasonlítása rámutat arra, hogy a 

fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok uniós gazdasághoz való relatív hozzájárulása 

növekedett a 2014–2016-os időszak (2019-es tanulmány) és a 2017–2019-es időszak (a 

jelenlegi tanulmány) között, figyelembe véve a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok 

számában bekövetkezett változást. 

 

▪ A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokon belül az elmúlt években megnövekedett az 

éghajlatváltozás-mérséklési technológiák fejlesztésében részt vevő és a zöld védjegyekhez 

 
1 Mivel az Egyesült Királyság 2020-ban kilépett az Európai Unióból, a jelentésben szereplő adatok az EU27-re vonatkoznak, ezért nem 

hasonlíthatók össze közvetlenül a korábban publikált tanulmányok adataival, amelyek az EU28-ra vonatkoznak. 
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kapcsolódó ágazatok gazdasági súlya. Az éghajlatváltozás-mérséklési technológiákkal 

kapcsolatos szabadalmakat és a zöld védjegyeket nagy arányban alkalmazó ágazatok 2017–

2019-ben az EU-ban a foglalkoztatás 9,3%-át és a GDP 14,0%-át, valamint az EU 

külkereskedelmi tevékenységének jelentős részét tették ki. 

 

▪ Izland, Norvégia, Svájc és az Egyesült Királyság vonatkozásában összehasonlítható 

eredmények állnak rendelkezésre a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok GDP-hez és 

foglalkoztatáshoz való hozzájárulásáról. A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok 

foglalkoztatáshoz való hozzájárulása Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban 

elmaradt az uniós átlagtól, Izlandon pedig az uniós átlaggal azonos szinten volt. A GDP-hez 

való hozzájárulás Norvégiában meghaladta az uniós átlagot, a másik három országban viszont 

elmaradt attól. 
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b. A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok az EU gazdaságában 

A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok a meghatározás szerint2 azok az ágazatok, 

amelyeken belül az egy alkalmazottra jutó szellemitulajdon-jogok3 meghaladják az átlagot a 

szellemitulajdon-jogokat alkalmazó többi ágazathoz képest. Főszabály szerint ez azt jelenti, hogy 

egy ágazatot akkor azonosítanak fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatként az EU-ban, ha a 

vizsgált szellemitulajdon-jogok közül legalább egy esetében ezeknek a szellemitulajdon-jogoknak 

az egy alkalmazottra jutó száma meghaladja mindazon uniós ágazatok átlagát, amelyek ugyanezt a 

szellemitulajdon-jogot használják. Mint azt a 3. és 4. fejezet mutatja, ezek az ágazatok a 

feldolgozóipari, a technológiai és az üzleti szolgáltatási szektorra koncentrálódnak. 

 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a legtöbb ágazat gyakran alkalmaz bizonyos mértékben 

egymással kombinált szellemitulajdon-jogokat. E tanulmány, minthogy kizárólag a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatokra összpontosít, az európai gazdaságnak csak azt a részét fedi 

le, ahol a leginkább hangsúlyosak a szellemitulajdon-jogok.4 

 

A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok két fő gazdasági mutatóhoz, a foglalkoztatáshoz és 

a kibocsátáshoz való hozzájárulását az 1. és a 2. táblázat foglalja össze.56 

 

A 2017–2019 közötti időszakban az uniós munkahelyek 29,7%-át a fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok, még pontosabban 21%-át a védjegyeket nagy arányban alkalmazó ágazatok, 

13%-át a formatervezési mintákat nagy arányban alkalmazó ágazatok, 11%-át a szabadalmakat 

nagy arányban alkalmazó ágazatok, 6%-át a szerzői jogokat nagy arányban alkalmazó ágazatok, 

továbbá kisebb mértékben a földrajzi jelzéseket és a növényfajta-oltalmakat nagy arányban 

alkalmazó ágazatok biztosították.7 Ebben az időszakban a fokozott szellemitulajdonjog-igényű 

ágazatok a hozzávetőleg 207 millió fős teljes foglalkoztatáson belül átlagosan több mint 61 millió 

európai polgárt foglalkoztattak. A közvetlen foglalkoztatáshoz való hozzájáruláson túl a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatok más, nem ilyen jellegű, az előbbi ágazatokat a termelési 

folyamatban felhasznált árukkal és szolgáltatásokkal ellátó ágazatokban is eredményeznek 

foglalkoztatást. Az Eurostat által közzétett uniós ráfordítás- és eredménytáblázatok8 alapján 

kiszámítható a fokozott szellemitulajdonjog-igényűnek nem számító ilyen ágazatokon belüli 

foglalkoztatásra gyakorolt közvetett hatás. Ezt a közvetett hatást is figyelembe véve a 

szellemitulajdon-jogokhoz kapcsolódó munkahelyek száma csaknem 81 milliót tesz ki (39,4%). 

 

 
2 Lásd a módszertanról szóló 2. fejezetet. A szerzői jogok, a földrajzi jelzések és a növényfajta-oltalmak sajátos természete miatt ezek 

eltérő megközelítést igényeltek. 
3 Ez a jelentés egymással felcserélhető módon használja a „szellemitulajdon-jogok használata” és a „szellemitulajdon-jogok birtoklása” 

kifejezéseket, és ezt minden esetben a szellemitulajdon-jogok birtoklásaként kell értelmezni. 

4 Az e jelentésben a védjegyeket nagy arányban alkalmazóként megjelölt ágazatok adták az európai uniós védjegyek 73%-át, a 

formatervezési mintákat nagy arányban alkalmazó ágazatok a lajstromozás alapján oltalomban részesülő közösségi formatervezési 

minták 78%-át, a szabadalmakat nagy arányban alkalmazó ágazatok az európai szabadalmak 84%-át, a növényfajta-oltalmakat nagy 

arányban alkalmazó ágazatok pedig az érintett időszakban bejegyzett növényfajta-oltalmak 91%-át. 
5 A gazdasági statisztikákból hiányzó adatok hatásának minimálisra csökkentése és annak elkerülése érdekében, hogy egy adott évnek 

indokolatlanul nagy jelentőséget tulajdonítsunk, a gazdasági mutatókat a 2017–2019 közötti évekre vonatkozó átlagként számítottuk ki, 

az Egyesült Királyság kivételével, amelyre vonatkozóan csak a 2017–2018-as időszakra álltak rendelkezésre adatok.  
6 Megjegyzendő, hogy a GDP-n és foglalkoztatáson belüli részarány nem szükségszerűen tükrözi az ország innovációs fokát, sokkal 

inkább ezen ágazatok gazdasági jelentőségét mutatja. 
7 A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok teljes hozzájárulása azért kevesebb a védjegyeket, szabadalmakat, formatervezési 

mintákat, szerzői jogokat, növényfajta-oltalmakat és földrajzi jelzéseket nagy arányban alkalmazó ágazatok egyedi hozzájárulásainak 

összegénél, mert számos ágazat egynél több szellemitulajdon-jogot is alkalmaz nagy arányban. A tanulmányban használt módszertan 

azonban biztosítja az ágazati hozzájárulások kettős elszámolásának kiküszöbölését. 
8 A ráfordítás- és eredménytáblázatok az áruk és szolgáltatások valamennyi gazdasági ágazat közötti áramlását mutatják. 
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Az eredményeket az 1. táblázat foglalja össze, amelyben az adatok közvetlen és közvetett 

foglalkoztatás szerinti bontásban láthatók. 
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1. táblázat A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok közvetlen és közvetett hozzájárulása 

a foglalkoztatáshoz, 2017–2019-es átlag, EU27 

Fokozott 

szellemitulajdon

jog-igényű 

ágazatok 

Foglalkoztat

ás 

(közvetlen) 

A (közvetlen) 

foglalkoztatá

son belüli 

részarány 

Foglalkoztatá

s 

(közvetlen és 

közvetett) 

A teljes 

(közvetlen és 

közvetett) 

foglalkoztatáso

n belüli 

részarány 

Védjegyeket 

nagy arányban 

alkalmazó 

43 606 597 21,1% 59 705 627 28,9% 

Formatervezési 

mintákat nagy 

arányban 

alkalmazó 

26 768 543 12,9% 40 142 839 19,4% 

Szabadalmakat 

nagy arányban 

alkalmazó 

22 824 753 11,0% 36 076 680 17,4% 

Szerzői jogokat 

nagy arányban 

alkalmazó 

12 924 552 6,2% 16 917 340 8,2% 

Földrajzi 

jelzéseket nagy 

arányban 

alkalmazó* 

Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat 

Növényfajta-

oltalmakat nagy 

arányban 

alkalmazó 

1 933 519 0,9% 2 541 175 1,2% 

Fokozott 

szellemitulajdonj

og-igényű 

ágazatok 

összesen 

61 499 614 29,7% 81 592 215 39,4% 

Uniós 

foglalkoztatás 

összesen 

  206 899 343  

 

* A mezőgazdaság foglalkoztatási statisztikáiból (a mezőgazdasági üzemek szerkezeti statisztikái) hiányzó adatok miatt nem számítottuk 

ki. 

Megjegyzés: A szellemitulajdon-jogok egymást átfedő alkalmazása miatt az egyes szellemitulajdon-jogokra vonatkozó számadatok 

összege meghaladja a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokra vonatkozó összesített számot. 

 

A foglalkoztatáson túl a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok a bruttó hazai termékben 

(GDP) kifejezett gazdasági teljesítményhez is hozzájárulnak. A 2. táblázat azt mutatja be, hogy 

összességében az uniós GDP több mint 47%-a származik a fokozott szellemitulajdonjog-igényű 

ágazatokból, ezen belül 39% a védjegyeket nagy arányban alkalmazó ágazatokból, 16% a 
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formatervezési mintákat nagy arányban alkalmazó ágazatokból, 17% a szabadalmakat nagy 

arányban alkalmazó ágazatokból, 7% a szerzői jogokat nagy arányban alkalmazó ágazatokból, 

továbbá kisebb része a földrajzi jelzéseket és növényfajta-oltalmakat nagy arányban alkalmazó 

ágazatokból. A 4. fejezet részletesebb bontásban adja meg ezen ágazatok hozzájárulását az uniós 

tagállamok, valamint a tanulmányba bevont négy nem uniós tagállam nemzetgazdaságaihoz. 

 

2. táblázat A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok hozzájárulása a GDP-hez, 2017–

2019-es átlag 

Fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok 

Hozzáadott érték/GDP 

(millió EUR) 

A teljes uniós 

GDP-n belüli 

részarány 

Védjegyeket nagy arányban 

alkalmazó  

 5 217 903  38,5% 

Formatervezési mintákat nagy 

arányban alkalmazó  

 2 101 305  15,5% 

Szabadalmakat nagy arányban 

alkalmazó  

 2 361 457  17,4% 

Szerzői jogokat nagy arányban 

alkalmazó  

 934 176  6,9% 

Földrajzi jelzéseket nagy arányban 

alkalmazó  

15 011 0,1% 

Növényfajta-oltalmakat nagy 

arányban alkalmazó  

187 774 1,4% 

Fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok összesen  

6 375 796 47,1% 

Uniós GDP összesen 13 541 581  

Megjegyzés: A szellemitulajdon-jogok egymást átfedő alkalmazása miatt az egyes szellemitulajdon-jogokra vonatkozó számadatok 

összege meghaladja a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokra vonatkozó összesített számot. 

 

E tanulmány eredményeit a 2019-es kiadás eredményeivel összevetve látható, hogy a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatok uniós gazdasághoz való hozzájárulása a 2017–2019-es 

időszakban nagyobb volt, mint a 2014–2016-os időszakban. Mindazonáltal az összehasonlítást 

nehezíti az a tény, hogy annak biztosítása érdekében, hogy ez a tanulmány az uniós gazdaság 

jelenlegi szerkezetét tükrözze, aktualizáltuk a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok 

azonosítására használt adategyeztetést, aminek eredményeként a 2019-es tanulmányban 

kimutatott 353-ról a jelenlegi tanulmányban 357-re nőtt ezen ágazatok számra.9 Emellett a jelen 

tanulmány az EU27-re vonatkozó adatokon alapul, míg a korábbi tanulmányok az EU28-on 

alapultak. A 3. táblázatban a korábbi tanulmányok adatait az új meghatározások segítségével 

újraszámoltuk, hogy azok szemléltessék a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok 

hozzájárulásának valódi változását. 

 

 
9 Míg a szellemi tulajdonjog-intenzív ágazatok számának nettó változása csekély, mögötte jelentősebb valós változások állnak, amint azt 

a 2. fejezet 38. lábjegyzete kifejti. 
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3. táblázat A fő eredmények összehasonlítása: 2013-as, 2016-os, 2019-es és 2022-es 

tanulmány 

A fokozott 

szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok 

hozzájárulása (EU27) 

2013-as 

tanulmány 

(2008–2010) 

2016-as 

tanulmány 

(2011–2013) 

2019-as 

tanulmány 

(2014–2016) 

2022-as 

tanulmány 

(2017–2019) 

Foglalkoztatás 

(közvetlen) 

28,6% 28,5% 28,9% 29,7% 

GDP 46,2% 46,1% 46,2% 47,1% 

Termékek és 

szolgáltatások 

exportja 

76,7% 78,4% 79,1% 80,1% 

 

Az első oszlop a 2013-as tanulmányban a 2008–2010-es időszak tekintetében szereplő 

eredményeket tartalmazza. A második oszlop a 2016-os tanulmány (2011–2013) eredményeit 

mutatja. A harmadik oszlop a 2019-es tanulmány (2014–2016), az utolsó oszlop pedig a jelen 

tanulmány (2017–2019) eredményeit mutatja. A korábbi tanulmányok összes eredményét 

újraszámítottuk az EU27-re,10 a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok jelenlegi 

meghatározásával. Ez azt jelenti, hogy az eredmények összehasonlíthatók a négy oszlopban. 

 

Így a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatoknak a GDP, a foglalkoztatás vagy a 

külkereskedelem tekintetében kimutatható hozzájárulása a 2011-től 2019-ig tartó időszakban 

növekedett. Különösen ezen ágazatok foglalkoztatáshoz való hozzájárulása ezen időszak alatt 1,1 

százalékponttal, a GDP-hez való hozzájárulása pedig 0,9 százalékponttal nőtt. 

 

Tekintettel arra, hogy a gazdaság GDP-jének (hozzáadott érték) 47,1%-a és a foglalkoztatás 29,7%-

a a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokból származik, az egy munkavállalóra jutó 

hozzáadott érték az ilyen ágazatokban magasabb, mint a gazdaság más területein. A 

gazdaságelmélet szerint minden más tényező egyenlősége esetén azok az ágazatok, amelyekben 

az átlagos munkavállaló nagyobb hozzáadott értéket termel, várhatóan jobb bért fizetnek a 

munkavállalóknak, mint más ágazatok. Ennélfogva érdekes megvizsgálni, hogy a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban fizetett bérek is tükrözik-e ezt a magasabb hozzáadott 

értéket. 

 

Ahogy a 4. táblázat is mutatja, a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban valóban 

magasabbak a bérek. A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban a heti átlagbér összege 

840 EUR, míg a nem ilyen jellegű ágazatokban 597 EUR – a különbség 41%. Ez a „bérprémium” 

34% a formatervezési mintákat nagy arányban alkalmazó ágazatokban, 40% a védjegyeket nagy 

arányban alkalmazó ágazatokban, 49% a szerzői jogokat nagy arányban alkalmazó ágazatokban 

és 65% a szabadalmakat nagy arányban alkalmazó ágazatokban. 

 

 
10 Az EU27 az EU jelenlegi tagállamaira utal. Ezt a meghatározást használtuk az összes korábbi eredmény újraszámításához, beleértve 

a 2013-as tanulmány eredményeit is. 
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4. táblázat Személyi költségek a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban, 2017–2019-

es átlag 

Fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok  

Átlagos 

személyi 

költség 

(EUR/hét) 

Prémium 

(a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű 

ágazatoktól eltérő 

ágazatokhoz viszonyítva) 

Védjegyeket nagy arányban 

alkalmazó 
 40,4% 

Formatervezési mintákat nagy 

arányban alkalmazó 
 34,4% 

Szabadalmakat nagy arányban 

alkalmazó 
 65,0% 

Szerzői jogokat nagy arányban 

alkalmazó 
 49,3% 

Földrajzi jelzéseket nagy arányban 

alkalmazó* 
Nincs adat Nincs adat 

Növényfajta-oltalmakat nagy 

arányban alkalmazó* 
Nincs adat Nincs adat 

Fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok összesen 
 40,7% 

A fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatoktól eltérő 

ágazatok 

  

* A mezőgazdaságra vonatkozó bérstatisztikák hiánya miatt nem számítottuk ki. 

 

A 2019-es tanulmányban szereplő helyzethez képest a bérprémium enyhén csökkent. Ez a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatoktól eltérő ágazatokban 2014–2016 és 2017–2019 között 

tapasztalható erőteljesebb bérnövekedést tükrözi, a Brexit hatásával együtt (az Egyesült 

Királyságban a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatoktól eltérő ágazatokban az EUR-ban 

kifejezett átlagos bér csökkent ugyanebben az időszakban, tehát az EU28-ról az EU27-re való 

áttérés csökkenti a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokhoz kapcsolódó bérprémiumot 

minden más tényező egyenlősége esetén). Ennek ellenére a korábbi tanulmányokban látott minta 

továbbra is fennáll, a szabadalmakat és a szerzői jogokat nagy arányban alkalmazó ágazatok 

termelik a legmagasabb bérprémiumot. 

 

A tanulmány megvizsgálta a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatoknak az uniós 

külkereskedelemben játszott szerepét is. Az EU kereskedelmének zöme a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban folyik, ami első pillantásra némileg meglepő lehet. Ez azzal 

magyarázható, hogy még az energiához hasonló árukat előállító ágazatok is fokozott 

szellemitulajdonjog-igényűek,11 miközben sok nem fokozott szellemitulajdonjog-igényű tevékenység 

nem képezi kereskedelem tárgyát.12 Emiatt az EU áruimportjának 93%-a a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatok termékeiből áll, és ezek az ágazatok az EU áruexportjának 

még nagyobb, 95,3%-át teszik ki. A szolgáltatások kereskedelme esetében a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatok aránya kisebb: a fokozott szellemitulajdonjog-igényű 

 
11 A 0610-es NACE-osztály (Kőolaj-kitermelés) szabadalmakat és védjegyeket nagy arányban alkalmaz. 
12 Például a 86.  NACE ágazatban (Humán-egészségügyi ellátás) és a 96. NACE ágazatban (Egyéb személyi szolgáltatás) szereplő 

szolgáltatási ágazatok. Ezeket a szolgáltatásokat általában az előállítás helyén veszik igénybe. 
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szolgáltatások importja a teljes szolgáltásbehozatal 48%-át teszi ki, az export pedig a teljes 

szolgáltatáskivitel 41%-át. Ha az áruk és szolgáltatások kereskedelmét is figyelembe vesszük, akkor 

2017–2019-ben az uniós behozatal 80,5%-át és az uniós kivitel 80,1%-át állították elő a fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű ágazatok. 

 

2017–2019 között az EU egészének átlagos kereskedelmi többlete megközelítőleg 294 milliárd EUR 

volt, ami a GDP 2,2%-a. A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok kereskedelmi többlete 224 

milliárd EUR volt, így az EU teljes kereskedelmi többletének több mint háromnegyede. Ezt a 

többletet elsősorban a szabadalmakat és a formatervezési mintákat nagy arányban alkalmazó 

ágazatok termelik, ellensúlyozva a védjegyeket, szerzői jogokat és növényfajta-oltalmakat nagy 

arányban alkalmazó ágazatok kisebb hiányát. 

 

Az 5. táblázat a 2017–2019. évi adatok alapján összefoglalást ad a fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok kereskedelmi volumenéről.13 

 

5. táblázat Uniós külkereskedelem a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban, 2017–

2019-es átlag 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok 

Kivitel (millió 

EUR) 

Behozatal 

(millió EUR) 

Nettó kivitel 

(millió EUR) 

Védjegyeket nagy 

arányban alkalmazó  

1 547 270 1 551 618 (-4348) 

Formatervezési mintákat 

nagy arányban alkalmazó  

1 232 068 1 014 158 217 910 

Szabadalmakat nagy 

arányban alkalmazó  

1 559 811 1 341 864 217 947 

Szerzői jogokat nagy 

arányban alkalmazó  

229 082 249 340 (20 258) 

Földrajzi jelzéseket nagy 

arányban alkalmazó* 

13 126 1769 11 357 

Növényfajta-oltalmakat 

nagy arányban alkalmazó 

43 248 50 743 (-7495) 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-

igényű összesen  

2 163 517 1 939 655 223 862 

Uniós kereskedelem 

összesen 

2 701 959 2 408 212 293 747 

* Csak áruk. 

Megjegyzés: A szellemitulajdon-jogok egymást átfedő alkalmazása miatt az egyes szellemitulajdon-jogokra vonatkozó számadatok 

összege meghaladja a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokra vonatkozó összesített számot. 

 

Amellett, hogy az EU világ többi részével folytatott kereskedelmének nagy részét képviselik, a 

fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok az EU-tagállamok közötti kereskedelemben is magas 

 
13 Akárcsak a foglalkoztatásra és a GDP-re vonatkozó számítások esetében, az egyes szellemitulajdon-jogokra vonatkozó adatok 

összege nem egyezik meg a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokra vonatkozó összesített értékkel, mivel számos ágazat egynél 

több szellemitulajdon-jogot is nagy arányban alkalmaz. A tanulmányban használt módszertan azonban biztosítja az ágazati 

hozzájárulások kettős elszámolásának kiküszöbölését. 
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és növekvő részesedést képviselnek. A 2008–2010 és 2017–2019 közötti évtizedben az EU-n belüli 

belső kereskedelem 38%-kal, míg a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok EU-n belüli 

kereskedelme 46%-kal nőtt. Ennélfogva a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok jelentősen 

hozzájárulnak az EU egységes piacának működéséhez. 

 

Az EU-tagállamok közötti kereskedelem fő mozgatórugójaként a fokozott szellemitulajdonjog-igényű 

ágazatok akkora teljes EU-n belüli kereskedelmet generálnak, hogy az meghaladja az EU-n kívüli 

exportjuk összértékét. Ha az áruk és szolgáltatások kereskedelmét is figyelembe vesszük, akkor 

2017–2019-ben az EU-n belüli kereskedelem 75,9%-át biztosították a fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok. Ezt a hatást főként a határokon átnyúló árukereskedelem idézi elő, amelynek 85%-

a a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágzatokból származik. Ezeknek az ágazatoknak az EU-n 

belüli szolgáltatáskereskedelemre gyakorolt hatása kisebb, de még mindig jelentős, és a teljes EU-

n belüli szolgáltatásexport 36%-át teszik ki, amelyet főként a védjegyeket nagy arányban alkalmazó 

ágazatok biztosítanak (32%). 

 

6. táblázat Unión belüli kereskedelem a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban, 2017–

2019-es átlag 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok 

Az EU-n belüli 

kereskedelem 

Az EU-n belüli teljes 

kereskedelmen belüli 

részarány 

Védjegyeket nagy 

arányban alkalmazó  

1 942 032 53,0% 

Formatervezési mintákat 

nagy arányban alkalmazó  

1 802 177 49,2% 

Szabadalmakat nagy 

arányban alkalmazó  

2 044 794 55,8% 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok 

összesen  

2 781 639 75,9% 

 

A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok uniós egységes piaci tevékenységének alaposabb 

vizsgálatából kiderül, hogy munkamegosztás van az uniós tagállamok között. Az olyan országok 

esetében, mint Ausztria, Dánia, Németország, Olaszország, Luxemburg, Málta és Svédország, az 

uniós országok átlagánál nagyobb a munkavállalónként létrehozott szellemitulajdon-jog. A szellemi 

tulajdont létrehozó országok vállalatai azonban – kihasználva az egységes piac adta lehetőségeket 

– költség-, marketing- és egyéb üzleti megfontolások alapján gyakran más tagállamokban helyezik 

el termelő létesítményeiket. 

 

Ennélfogva Romániában, Észtországban, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, 

Szlovákiában és Luxemburgban a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban a legmagasabb 

a más EU-tagállamokban székhellyel rendelkező vállalatoknak betudható munkahelyek aránya. 

Ahogy a 7. táblázat is mutatja, a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok uniós 

munkahelyeinek összességében 21,6%-át külföldi vállalatok leányvállalatai hozzák létre, amelyek 

többsége egy másik uniós tagállamban rendelkezik székhellyel. Az EU-tagállamok közül csak 

Cipruson, Írországban és Hollandiában teremtenek több munkahelyet az EU-n kívüli vállalatok, mint 
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a többi EU-tagállam vállalatai. Összességében a 27 EU-tagállam bármelyikében székhellyel 

rendelkező vállalatok hozzávetőleg 6,8 millió munkahelyet hoztak létre más tagállamokban a 

fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban. 

 

7. táblázat A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokon belüli foglalkoztatás külföldi 

vállalatoknak betudható részaránya 2017–2019 között, uniós átlag* 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok 

Uniós 

vállalatok 

részaránya 

Nem uniós 

vállalatok 

részaránya 

Nem belföldi 

vállalatok részaránya 

összesen 

Védjegyeket nagy 

arányban alkalmazó  

11,2% 9,2% 20,4% 

Formatervezési mintákat 

nagy arányban alkalmazó  

14,4% 10,2% 24,6% 

Szabadalmakat nagy 

arányban alkalmazó  

15,9% 12,5% 28,4% 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok 

összesen  

12,3% 9,3% 21,6% 

* A hiányzó adatok miatt nem lehetett szétválasztani az EU-ban székhellyel rendelkező vállalatok által az Egyesült Királyságban létrehozott 

munkahelyeket és az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező vállalatok által az EU-tagállamokban létrehozott munkahelyeket. 

Ezért a jelentés többi részével ellentétben a táblázatban szereplő százalékok a Brexit előtti EU-28-ra vonatkoznak. 

Megjegyzés: A „külföldi” vállalatok olyan vállalatok, amelynek központja és ellenőrző egységei egy másik országban találhatók. 

 

Végül a szabadalommal és a védjegyekkel kapcsolatos adatokat olyan fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok azonosítására használják, amelyek aktívak a fenntartható innovációban. 

Összességében 2019-ben minden tizedik európai uniós szabadalmi bejelentés az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentését vagy megelőzését célzó éghajlatváltozás-mérséklési 

technológiákkal kapcsolatos.14 Az uniós székhelyű vállalatok által benyújtott zöld védjegyek15 2021-

ben az összes európai uniós védjegybejelentés hasonló arányát teszik ki. Az éghajlatváltozás-

mérséklési technológiák és a zöld termékek fontos szerepet fognak játszani az európai zöld 

megállapodásban meghatározott cél – a klímasemleges Európa – elérésében, és az európai 

vállalatok a világ vezetői közé tartoznak e technológiák és termékek terén. 

 

Összesen 110 NACE-osztályt azonosítottak, amelyek vagy éghajlatváltozás-mérséklési 

technikákhoz kapcsolódó szabadalmakat vagy zöld védjegyeket alkalmaznak nagy arányban, 

amelyek közül sok az energia- és közlekedési ágazathoz kapcsolódik. Ezek az ágazatok a 

foglalkoztatás 9,3%-át és a gazdasági kibocsátás 14%-át teszik ki az EU-ban, hozzájárulásuk pedig 

nőtt az elmúlt évtizedben. Ezeknek az ágazatoknak a munkavállalói jóval magasabb javadalmazást 

kapnak, mint más ágazatok alkalmazottai. 60,7%-kal a fokozott szellemitulajdonjog-igényű 

 
14 Az éghajlatváltozás-mérséklési technológiákat az ESZH Y02/Y04S jelölési rendszere alapján azonosítják, amely része a Közös 

Szabadalmi Osztályozásnak (KSZO). Olyan kiválasztott technológiákat foglal magában, amelyek az üvegházhatású gázok (ÜHG) emberi 

eredetű kibocsátásának ellenőrzésére, csökkentésére vagy megakadályozására irányulnak a Kiotói Jegyzőkönyv és a Párizsi 

Megállapodás keretében. Például olyan technológiák tartoznak ide, amelyek elősegítik az energiatermeléshez, -továbbításhoz és -

elosztáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését, továbbá az üvegházhatású gázok leválasztását, tárolását, 

megkötését vagy ártalmatlanítását lehetővé tevő technológiák és a saját energiafelhasználás csökkentésére irányuló infokommunikációs 

technológiák. 
15 Lásd a 6. lábjegyzetet. 
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ágazatoktól eltérő ágazatokhoz viszonyítva, a „bérprémium” a fenntartható innovációhoz hozzájáruló 

ágazatokban szintén fele olyan magas, mint a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban 

általában (40,7%). Az ezen ágazatokból származó áru- és szolgáltatásexport is erőteljesen, a 2008–

2010-es 714 milliárd EUR-ról 1078 milliárd EUR-ra, azaz az EU teljes exportjának 39,9%-ára 

emelkedett 2017–2019-ben. A kapcsolódó import is nőtt, de lassabban, a 2008–2010-es 782 milliárd 

EUR-ról 1042 milliárd EUR-ra, azaz az EU teljes importjának 43,3%-ára 2017–2019-ben, ami a 

kereskedelmi hiányt az EU többletévé változtatta az elmúlt időszakban. Ez azt mutatja, hogy ezek 

az ágazatok különösen erősek az EU gazdaságában. 

 

Mivel ezek a számadatok a szabadalmakat és védjegyeket nagy arányban alkalmazó ágazatokra 

vonatkozó számok alhalmazát alkotják, már szerepeltek az 1–5. táblázat összesített adataiban. 

 

8. táblázat Az éghajlatváltozás-mérséklési technológiákkal kapcsolatos szabadalmakat és a zöld 

védjegyeket nagy arányban alkalmazó iparágak hozzájárulása az EU 

foglalkoztatásához, GDP-jéhez és kereskedelméhez, 2017–2019 

A (közvetlen) 

foglalkoztatáson 

belüli részarány 

A GDP-n belüli 

részarány 

Az EU 

exportján 

belüli 

részarány 

Az EU 

importján 

belüli 

részarány 

 

Az EU 

kereskedelmi 

mérlege 

(millió EUR) 

9,3% 14,0% 39,9% 43,3% 36 539 

 

c. Fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok Izland, Norvégia, Svájc és az Egyesült 

Királyság gazdaságában 

A 27 uniós tagállamon túl a tanulmány alapvető eredményeket tartalmaz az EFTA-országokról is, 

azaz Izlandról, Norvégiáról és Svájcról, valamint az Egyesült Királyságról.16 Ezekben az 

országokban a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok foglalkoztatáshoz és GDP-hez való 

hozzájárulását az alábbi 9. táblázat szemlélteti. Referenciaértékként az uniós átlag is látható. 

 
A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok GDP-hez való hozzájárulása meghaladja az uniós 

átlagot Norvégiában, míg a másik három országban elmarad attól. A fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok foglalkoztatáshoz való hozzájárulása megegyezik az uniós átlaggal Izlandon, míg 

Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban elmarad attól. 

  

 
16 Izlandon, Norvégiában, Svájcban és az Egyesült Királyságban a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok hozzájárulásának 

kiszámításakor a kiindulási pont az volt, hogy azok az ágazatok, amelyek az EU-ban fokozott szellemitulajdonjog-igényűek, ebben a 

három országban is fokozott szellemitulajdonjog-igényűek. Emellett az adatlefedettség hiánya miatt ezen országok vonatkozásában nem 

lehetett kiszámítani a földrajzi jelzéseket nagy arányban alkalmazó ágazatok hozzájárulását. 
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9. táblázat A fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatok hozzájárulása a foglalkoztatáshoz és 

a GDP-hez az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban, 2017–2019-es 

átlag17 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű 

ágazatok 

Foglalkoztatá

s 

(közvetlen) 

A teljes 

(közvetlen) 

foglalkoztatás

on belüli 

részarány  

GDP 

(millió EU

R) 

A GDP-n 

belüli 

részarány 

Védjegyeket nagy arányban 

alkalmazó 

 

IS 46 654 23,3% 7 266 32,9% 

NO 533 340 19,1% 158 684 43,9% 

CH 1 053 631 20,8% 214 259 33,8% 

UK (Egyesült Királyság) 7 012 803 21,6% 1 008 365 41,4% 

Formatervezési mintákat 

nagy arányban alkalmazó 

 

IS 16 989 8,5% 1 733 7,8% 

NO 216 148 7,7% 24 067 6,7% 

CH 577 542 11,4% 118 995 18,8% 

UK (Egyesült Királyság) 2 967 795 9,2% 246 036 10,1% 

Szabadalmakat nagy 

arányban alkalmazó 

 

IS 12 698 6,3% 1 967 8,9% 

NO 263 756 9,4% 91 836 25,4% 

CH 594 315 11,7% 140 398 22,2% 

UK (Egyesült Királyság) 2 623 181 8,1% 300 064 12,3% 

Szerzői jogokat nagy 

arányban alkalmazó 

 

IS 17 438 8,7% 1 395 6,3% 

NO 182 693 6,5% 19 858 5,5% 

CH 312 236 6,2% 39 129 6,2% 

UK (Egyesült Királyság) 2 449 623 7,6% 215 395 8,8% 

Növényfajta-oltalmakat nagy 

arányban alkalmazó 

    

IS 959 0,5% 192 0,9% 

NO 15 463 0,6% 2 395 0,7% 

CH 44 178 0,9% 8 780 1,4% 

UK (Egyesült Királyság) 188 373 0,6% 22 513 0,9% 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű 

ágazatok összesen  

 

IS 59 641 29,7% 8 244 37,2% 

NO 731 005 26,2% 176 447 48,8% 

CH 1 425 471 28,2% 253 744 40,1% 

UK (Egyesült Királyság) 9 218 008 28,4% 1 140 505 46,8% 

Fokozott 

szellemitulajdonjog-igényű 

ágazatok összesen (EU) 

 29,7%  47,1% 

Megjegyzés: A szellemitulajdon-jogok egymást átfedő alkalmazása miatt az egyes szellemitulajdon-jogokra vonatkozó számadatok 

összege meghaladja a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokra vonatkozó összesített számot. 
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d. Módszertan és adatok 

E tanulmány alapvető módszertana megegyezik a korábbi tanulmányokhoz használt módszertannal. 

Annak érdekében azonban, hogy ez a jelentés önmagában is használható legyen, egy jelentős 

része, különösen a 2. fejezet és a 8. függelék e módszertan dokumentálására szolgál. 

 

Az EUIPO és az ESZH lajstromából származó adatok felhasználásával, más forrásokból származó 

gazdasági adatokkal kombinálva, az egyes ágazatokban kiszámítottuk az egy munkavállalóra jutó 

védjegyek, formatervezési minták, szabadalmak és növényfajta-oltalmak számát. Azok az ágazatok, 

amelyek ezen mérés szerint az átlag felett voltak, fokozott szellemitulajdonjog-igényűnek 

minősültek. Ezt a számítást uniós szinten végeztük el, figyelmen kívül hagyva az adatbázisban 

szereplő vállalatok által benyújtott nemzeti kérelmeket. Ezt a részben a hiányzó adatok miatt 

szükséges megközelítést ugyanakkor az a feltevés indokolja, hogy az uniós szintű szellemitulajdon-

jogok lajstromba vétele alapján a fokozott szellemitulajdonjog-igényűként meghatározott valamely 

ágazat az egy munkavállalóra jutó nemzeti szellemitulajdon-jogok figyelembevétele esetén is ilyen 

jellegű ágazatnak minősülne. A szerzői jogok és a földrajzi jelzések sajátos természete miatt 

különböző módszereket alkalmaztak az ezen szellemi tulajdonjogokat nagy arányban alkalmazó 

ágazatok azonosítására, a 2. fejezetben leírtak szerint. 

 

A módszertant indokoló egyik alapvető feltevés értelmében az, hogy valamely ágazat milyen 

mértékben tekinthető fokozott szellemitulajdonjog-igényűnek, az ágazat eredendő tulajdonsága és 

annak földrajzi helyétől független.18 Az egyes ágazatok gazdasághoz való hozzájárulásának 

értékelésekor az adott ágazat által az egyes tagállamokban és az Unióban, nem pedig az alapul 

szolgáló szellemitulajdon-jog eredetének helyén létrehozott munkahelyek számát és termelt GDP-t 

mérjük. 

 

Ha például egy A országban székhellyel rendelkező autógyártó vállalat B országban összeszerelő 

üzemet épít, akkor az így létrejött munkahelyek és hozzáadott érték B ország gazdaságát növelik. 

Ennélfogva az, hogy egy adott ország mennyire innovatív, kizárólag a fokozott szellemitulajdonjog-

igényű ágazatok országos szintű hozzájárulása alapján nem állapítható meg. E példában a 

szabadalmakat nagy arányban alkalmazó ágazatok B országbeli nagyobb hozzájárulása az arra 

vonatkozó döntések eredménye, hogy hol helyezzék el a járművek gyártását, de a mögöttes K+F-et 

A országban vagy valamely egészen másik országban is elvégezhették. 

 

Annak érdekében, hogy valamelyest megvilágítsuk e kérdést, a 5. fejezet ismerteti, hogy az e 

tanulmányhoz felhasznált adatbázisban szereplő szabadalmak, védjegyek, formatervezési minták 

és növényfajta-oltalmak mely országokból származnak, és statisztikákkal szolgál az egyes 

tagállamokon belül a fokozott szellemitulajdonjog-igényű ágazatokban található olyan munkahelyek 

arányát illetően, amelyeket más tagállamban vagy az Unión kívül letelepedett vállalatok hoztak létre. 

A szellemi tulajdonjogoknak az EU belső piacának működésében megnyilvánuló fontosságát jelzi 

az is, hogy míg az egyik tagállamban képesek innovációra, addig az ebből származó termékeket 

egy másikban állítják elő. 

 
 
  

 
17 Az Egyesült Királysággal kapcsolatos adatok 2017–2018-ra vonatkoznak. 
18 Kivételt képeznek a földrajzi jelzések, amelyeket az egyes országok szerint vizsgáltunk. 



 17 

A teljes jelentés letölthető innen: 

www.epo.org/ipr-intensive-industries 

www.euipo.europa.eu/ipcontribution 

 

 

Kiadás és szerkesztés: ESZH és EUIPO 

München, Németország és Alicante, Spanyolország 

 

http://www.epo.org/ipr-intensive-industries
http://www.euipo.europa.eu/ipcontribution

