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„Egy művész nem csak azoknak dolgozik, akik vele egy időben élnek; a hatása sokkal tovább 

tart, mint kis élete a nagy Földön, és munkája sokkal többet ér, mint amennyit egy pénzeszsák 

valaha is összeharácsolhat.” 

(Sylvie Matton) 

Bevezetés 

A modern technológiákkal megvalósuló felhasználások szerzői jogi szabályozása sem 

Magyarországon, sem máshol a világban nem kellően kiforrott. A felhasználási szokások 

folyamatos változásával és a technológia megállíthatatlan fejlődésével a jog nem képes lépést 

tartani. Mégis van a szerzői jogi szabályozásnak egy fontos célkitűzése: ösztönzés és 

védelem. Ösztönözni kívánja az alkotókat, szerzőket, hogy készítsenek műveket, melyek 

gazdagítják a közös kultúrát és megóvja őket a tekintetben, hogy kizárólag ők 

rendelkezhetnek a művük felett. Napjainkban a szélessávú internet megjelenésével a 

fájlcserélés is sokat változott. Népszerűsége vitathatatlan. Technológia szempontjából 

kiemelést érdemel a gyorsasága, felhasználóbarát felépítése és működése, továbbá az 

egyszerűsége. Tartalmilag előnye, hogy a legtöbb esetben valóban ingyenes az adott tartalom 

letöltése, illetve hogy változatosak a forrásművek. 

Vizsgálatom elsődleges célja, hogy a jelenleg hatályos jogi szabályozás milyen 

védelemben részesíti azokat az alkotókat, akiknek a művei felkerülnek az internetre és ott a 

fájlcserélés „áldozatai lesznek”. Mind hazai és nemzetközi viszonylatban egy összehasonlító 

elemzésben keresek rá választ, hogy jelen jogi szabályozás mennyiben fedi le megfelelően az 

alkotások védelmét és miként képes felvenni a lépést az internetes technológia rohamos 

fejlődésével. 

A világ gyors változásával az emberek mindent azonnal a magukénak akarnak tudni és 

ezzel egy kétoldali kölcsönös kapcsolódás jön létre. Az érem egyik oldala maga a felhasználó, 

aki hajlandó arra, hogy illegális tartalmat töltsön le számítógépére, másrészről viszont a 

szélessávú internetes kapcsolat és a letöltő oldalak ezt lehetővé is teszik. Tehát felmerül a 

kérdés, hogy új jogi szabályzásra van-e szükség vagy az alkotóknak kell maguk mögött 

hagyni korábbi értékesítési csatornáikat és egy új, a mai trendnek és elvárásoknak is 

megfelelőt nyitni a közönség felé. 

1. Történeti áttekintés 

Már az ókorban is számos alkotás keletkezett, azonban - mivel a szerzői jog nem létezett 

– így bár a művészeket, alkotókat erkölcsileg minden bizonnyal a társadalom elismerte, 

munkájukért mégsem kaptak semmi féle jogi védelmet (bár az alkotásuk többnyire díjazva lett 

a mecénások által). Az akkoriban igazán fejlett római jogot művelő jogtudósok sem gondoltak 

arra, hogy ezeket a viszonyokat szabályozni kellene. Az, hogy az alkotók semmilyenfajta 

alanyi jogban nem részesültek, két okra vezethető vissza. Műszaki okra azért, mert ekkor még 



az irodalmi művek többszörözésének a lehetősége korlátozott volt; gazdasági okra pedig 

azért, mert a szerzőnek csak azután vált fontossá az, hogy mindenki tudja, hogy ő annak a 

műnek a tényleges szerzője, miután már a technika, illetve a forgalmazási-felhasználási 

lehetőségek is megjelentek, hiszen így anyagi haszonszerzési lehetősége adódott.
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A szükséges technikai vívmány, mely a szerzői jog megszületésének folyamatát is 

elindította az volt, hogy Gutenberg megalkotta a könyvnyomtatást. Az első (szövetségi) 

szerzői jogi törvény az USA-ban 1790-ben született meg, mely a szerzők jogait rögzítette, 

továbbá szintén 1790-ben íródott meg az a törvény, mely a feltalálók alkotmányra alapozott 

jogait tartalmazta. A francia forradalom a francia jogalkotásban is kifejeződött. 1793-ban 

született meg a szerzői jogi törvény, mely már meghatározott időre oltalmat adott az 

alkotóknak. „A XIX. század folyammán Európában (és az USA-ban) kialakult a modern 

értelemben vett szerzői jogi (és természetesen védjegyjogi) kodifikáció, következetesen 

érvényesítve a polgári jogias megközelítést, a szellemi alkotásokhoz, és egyéb oltalmi 

tárgyakhoz fűződő kizárólagos jellegű jogok kiépítését. A jogrendszer következetesen 

elismerte az alkotók jogait, az alkotások oltalmát, ez az oltalom azonban – a formális 

jogegyenlőség elvének következtében – gazdaságilag változatlanul kiszolgáltatta az alkotókat 

az erősebb gazdasági pozícióban levő felhasználóknak (kiadók, gyárak, stb.).”
2
 A szerzőket, 

vagyis a gyengébbik felet védő garanciális szabályok csak a XX. század hatvanas-hetvenes 

éveire jelent meg.
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2. A fájlcserélés története 

Habár a fájlcserélés nem nyúlik vissza olyan hosszú múltra, mint például a 

könyvnyomtatás, ennek ellenére már ilyen rövid idő elteltével is 3 generációt tudunk 

elkülöníteni egymástól. Ahogy a generációk esetében is összességében elmondható, hogy 

amennyiben a fogyasztók az adott terméket nem használják (nem tartják piacon), akkor az 

nem fog hosszútávon fennmaradni; és idővel felváltja valamilyen más újdonság, amely jobban 

ki fogja tudni elégíteni a fogyasztói igényeket. Ez a fejlődési folyamat vezethet el odáig, hogy 

akarva akaratlanul felhasználóbarátabbá válhat az adott technológia.
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2.1. Az első generációs fájlcserélő programok 

Az első generációs fájlcserélő programok kiemelkedő jellemzője az volt (példaként 

említeném a Napstert), hogy felügyelete alatt tartotta az adatforgalmat, viszont konkrét 

szerzői műveket tartalmazó központi szerver nem volt. A program úgy működött, hogy a 

felhasználónak először le kellett töltenie egy kliensprogramot, illetve a szolgáltató által 

fenntartott rendszerbe kellett regisztrálnia magát. Ezután a számítógépe merevlemezén 

található olyan műveket kellett kijelölnie, melyeket meg kívánt osztani a többi felhasználóval. 

Mindezek után, amikor a felhasználó belépett a rendszerbe, a központi szerver automatikusan 
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frissítette azokat az adatokat, melyeket meg kívánt osztani, így bővült egyre inkább a 

letölthető lista, illetve így kezdődhetett meg a keresgélés. Amennyiben a felhasználó által 

keresett tartalom egy másik felhasználó merevlemezén elérhető volt, úgy a „download” ikonra 

kattintva le is tölthette azt. Ekkor a központi szerver megküldte a meta-adatait a keresett 

fájlnak, így a letöltés webes alapon meg is kezdődhetett, függetlenül a szervertől. Miután a 

felhasználó letöltötte a kívánt tartalmat, a központi szerver adatai újból frissültek, így a 

felhasználó már maga is forrásul szolgált a későbbi letöltőknek.
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Ezeknek a programoknak a nagy előnye az volt, hogy minden információ egy helyen volt, 

és az adatok mindig frissültek a felhasználók bejelentkezésével. Hátrányai között 

megemlítendő az, hogy kizárólagosan csak meta-adatokat szolgáltatott a szerver, ezáltal, ha 

azokban a legutóbbi frissítést követően valamilyen változás következett be, akkor 

elérhetetlenné vált a forrás. Szintén probléma volt még, hogy ha a letöltés közben a forrás, 

azaz „peer” kilépett, akkor az addig letöltött tartalmak kárba vesztek, mivel a letöltést 

folytatni immár nem lehetett. Mikor ezek a programok fénykorukat élték, még nem volt 

szélessávú internet, így ezek elsősorban csak zenei tartalmak letöltésére voltak leginkább 

alkalmasak.
6
   

2.2. A fájlcserélés második generációja 

A két generáció közötti legfőbb különbség az, hogy a központi szerver megszűnt. Ebben 

a generációban minden felhasználó számítógépe egyben funkcionál az adatok tárolására és a 

keresések lefolytatására is, vagyis minden számítógép tulajdonképpen maga egy szerver. 

„Annak érdekében, hogy ne lassuljon le a rendszeren belüli kommunikáció, a FastTrack 

protokoll kiemelt egyes supernode-okat (csomópontokat), amelyek általában 

nagyteljesítményű szerverek voltak. Ezek az alájuk tartozó gyengébb teljesítményű node-okat 

(általában egyszerűbb PC-ket) összekapcsolva felügyelték a kereséseket.”
7
 Amennyiben a 

felhasználó a supernode-on nem találta meg azt, amit keresett, akkor újabb keresés indítása 

esetén volt lehetséges a többi supernode-hoz való fordulás, hogy a kívánt tartalmat 

megtalálhassa a felhasználó. Amennyiben megtalálta a forrást ahhoz, amit keresett, akkor a 

letöltés (ahogy az első generációnál is), itt is webes alapon történt. A letöltés befejezésével a 

letöltő maga is forrássá vált a többi letöltő számára.
8
 

Legnagyobb előnye az, hogy egy-egy supernode megszűnése sem döntötte össze a 

rendszert, új jelentkező erre a szerepre mindig akadt. Hátrányát az adta, hogy nem lehetett azt 

garantálni, hogy aki letöltötte az adott tartalmat, utána az illető a fájl megosztásában 

segédkezzen. Azaz ne másolja át rögtön egy olyan helyre, amely a program számára már nem 

elérhető, illetve, hogy ne lépjen ki, hanem tényleges megosztó legyen valaki más számára. 

Idővel ezeken az oldalakon már hamis fájlok és vírusok is kezdtek elterjedni.
9
 

2.3. A fájlcserélés harmadik generációja 
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Sajátossága abban rejlik, ennek a generációnak, hogy itt a keresett tartalmat a felhasználó 

már nem egy megosztótól tölti le egy az egyben, hanem több megosztótól tölt le darabokat, 

úgynevezett szeleteket („piece”), így egyszerre több forrása is van egy letöltőnek. További 

változás az is, hogy amely szeletet a felhasználó már teljes egészében letöltött, azt ő is rögtön 

tudja már megosztani más letöltők számára, így lehetséges az, hogy a felhasználó egyszerre 

tölthet be letöltő és feltöltő szerepet egyaránt ugyan abban az időben. Ha a kívánt tartalom 

minden szelete hibátlanul letöltésre került, akkor egy kliens program segítségével ezek eggyé 

állnak össze, és – ha tömörített állományokról van szó – egy kicsomagolást követően már 

lehet is élvezni a művet.
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A torrentekhez jutásban kiemelkedő jelentősége van, a külön erre specializálódott 

oldalaknak, melyeknek két fajtáját különböztetjük meg. Lehet „nyílt”, mely esetén a 

felhasználónak nincs szüksége bejelentkezésre, illetve „zárt” típus, melynél már meghívó 

szükséges, és amelynek a tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérik az 

adminisztrátorok. Az egyik legnagyobb peer-to-peer fájlcserélő rendszer a BitTorrent 

informatikai protokoll, melynek fontos elve, hogy letölteni csak akkor lehet, hogyha az adott 

fájlt a letöltő meg is osztja („tit-for-tat” elv). Ezekből a zárt rendszerekből az 

adminisztrátorok a tartósan alacsony megosztási rátával rendelkező felhasználót akár ki is 

zárhatják és ezt a torrent letöltő oldalak segítségével könnyen ellenőrizni is tudják. Ez már 

nem mondható el a „nyílt” típus esetén, igaz itt több felhasználó is jelen van. A letölthető 

tartalmak listája is hosszabb lett ennek a széleskörű elterjedésével. Már nem csak zenét, 

hanem filmeket és számítógépes programokat is le lehet tölteni. Ez köszönhető a szélessávú 

internet megjelenésének is, mivel manapság egy nagyobb adat (például egy DVD film) 

letöltése, akár percek alatt is lehetséges.
11

 

3. A felhasználói igény kialakulása a fájlcserélő programokra 

A fájlcserélők többsége fiatal internethasználó, ezért nem is annyira meglepő, hogy a 

Napster ötlete is egy kollégista fejéből pattant ki. Ugyanis igény volt arra, hogy a zenei 

tartalmakhoz könnyen és egyszerűen hozzá lehessen férni (bárhol, bármikor). Az MPAA 

2005-ös tanulmánya szerint a fájlcserélők többségében a húszas éveikben járó, egyetemi 

tanulmányokat folytató férfiak. Ez magyarázható azzal a ténnyel is, hogy az Egyesült 

Államokban – és egyébként világszerte sok helyen – a felsőoktatási intézmények rendelkeztek 

a legjobb minőségű internet-hozzáféréssel az évezredforduló tájékán. Az MPAA statisztikája 

továbbá rámutat arra is, hogy a harmincas éveik elejére érve a férfiak körében jelentősen 

lecsökken a fájlcserélési láz. Több oka is lehet ennek: felelősségteljes állás megszerzése, 

családalapítás, esetleg az, hogy az emberek egyszerűen megunják a folyamatos letöltést.
12

 

Napjainkban azonban már a háztartások többségében is kiváló minőségű internet-

hozzáférés található. Ez az egyszerű tény megalapozhatja azt az állítást, hogy már a 
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középiskolásokat és a harmincas évek közepén járó embereket is az átlagos fájlcserélők 

táborába sorolhatjuk.
13

 

4. A fájlcserélők statisztikai adatai nemzetközi információk alapján 

A fájlcserélő hálózatok elterjedését négyféle vizsgálattal elemezhetjük. Elsőként azzal az 

értékkel, hogy hányszor kerültek letöltésre az egyes fájlcserélő programok, illetve azt a PC-k 

hány százalékára installálták. Másodszor képesek vagyunk meghatározni azt az értéket, 

ahányan egy adott időn belül használták ezeket a programokat. A harmadik vizsgálat azon 

alapul, hogy egy adott időpillanatban az egyes hálózatokon megtalálható felhasználók száma, 

hogyan viszonyul egy időszak átlagához. Forgalom lehet egy időszakon belül letöltött fájlok 

száma, illetve az ez által lekötött sávszélesség nagysága.
 
Az adatok nemzeti és globális 

szinten is mérhetőek. Ezek az adatok közvetlen méréssel is a rendelkezésünkre állnak, de 

információhoz juthatunk az adatközlők – internet-felhasználók, fájlcserélő szolgáltatások – 

megkérdezésével.
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Azonban ezeknek az adatoknak is lehetnek torzító tényezői. Míg egy önbevallás esetében 

az egyéni felhasználók alulbecsülhetik a tényleges értéket, addig a szolgáltatók szintjén pont 

az ellenkezője, azaz túlbecslés következhet be. Egy közvetlen mérés esetében, mely becslésen 

alapul, probléma lehet a minta reprezentativitása, míg egy teljes népességet mérő 

megközelítésnél nem lehetünk biztosak abban, hogy sikerül-e minden forgalom számbavétele.
 

15
 

Egy 2009-ben készült tanulmány alapján a holland internetezők közül a 15-24 éves 

korosztály lényegesen felül-, az „50+” korosztály pedig lényegesen alulprezentált a 

fájlcserélők között. A két korosztály között az átlagos fájlcserélők aránya nagyjából 

megegyezik az átlagos internetezők arányával. A kutatás rávilágított arra is, hogy az 

internetezők 52%-a férfi (1. ábra), azonban hogyha ezt a fájlcserélés esetén nézzük, akkor 

zenét 57%-ban, filmeket 74%-ban, játékszoftvereket pedig 61%-ban szoktak férfiak letölteni 

(2. ábra).
16
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1. ábra: Internethasználók nem alapú szemléltetése 

 

2. ábra: A férfiak és nők letöltési szokásai 

2011 áprilisában a Cybernormer svéd kutatócsoport, a The PirateBay oldal 75 000 

használója körében végzett kutatást. Ez alapján a torrent kereső oldal használóinak 95%-a 

férfi, és ők a 18-24 éves korosztályba tartoznak. Azonban ez egyáltalán nem nevezhető 

reprezentatívnak. Az a tény, hogy a válaszadók csupán 5%-a volt nő is ezt bizonyítja.
17

 

5. A fájlcserélők statisztikai adatai hazai információk alapján 

Magyarországon a fájlcserélés népszerűségének, felhasználóinak vizsgálata nehéz. Ez 

azért van, mert hazánkban nem elterjedt a nyílt torrenttrackerek használata. Itthon csak a 

darknet oldalakra érdemes figyelmet fordítani, azonban mivel ezek rendkívül zártak, az 

Adplaner sem tudott megfelelő képet szolgáltatni ezen oldalak felhasználóiról. A HENT 

2011-es közvélemény-kutatása a hamisítással kapcsolatosan arra a megállapításra jutott, hogy 
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akár az illegális CD-ket, ill. DVD-ket vizsgáljuk, akár az illegális szoftvereket, a leginkább 

nyitott csoport a fájlcserélés iránt a fiataloké, azon belül is a 30 év alatti korosztályé. Azonban 

ez a megállapítás nem tűnik helyesnek a nemzetközi tapasztalatok fényében sem és 

életszerűtlensége miatt sem. „Jelentős különbség lehet ugyanis egy „heccből” letöltő 

gimnazista, egy bulikon edzett egyetemista, és egy kisgyermekes, 29 éves apuka között.”
 18

 

Továbbá a felmérésből nem derül ki egyértelműen, hogy az 1000 fős mintából hányan 

tartoztak ebbe a 30 éven aluli kategóriába.
 

Ennek hiányában a kérdőív hitelessége 

meglehetősen csökken. A HENT megrendelésére a Free Association is készített egy 

közvélemény-kutatást a középiskolások internetezési szokásairól. A kérdőívet az interneten 

lehetett kitölteni. Közel 17 ezer válasz érkezett, melyből nagyon sok következtetést le lehetett 

vonni. A válaszadók fele-fele arányban lányok és fiúk voltak, akik nagy többsége 1-3 órát 

szokott iskolai napokon netezni (hétvégén az internet használata jelentősen megugrik: 

hétköznap a több mint 3 órát netezők aránya 24% volt, hétvégén viszont ennek pont a 

duplája.). „A válaszadók 70%-a állította, hogy a netet filmek és zenék nézésére/hallgatására 

használja, s majdnem ilyen gyakori a chatelés is. Dobogós helyezést ért el a „letöltök 

dolgokat, amik érdekelnek/tetszenek” válasz, 52%-kal. Bár a legnépszerűbb zenehallgatás és 

filmezés terén egyenlő volt a fiúk és lányok aránya, a chatelésben a lányok, a letöltésben a 

fiúk domináltak.”
19

 „Azok között, akik a filmek letöltésére szavaztak (a teljes mintának ők az 

53,5%-át tették ki), a BitTorrent technológia mellett a „fórumok, letöltést kínáló oldalak 

linkjeinek” használata erőteljes. SMS-sel a válaszadók 4%-a, „más módon” 3%-a fizetett már 

filmekért.”
20

 „A három legfontosabb válasz arra a kérdésre, hogy miért töltenek le az 

internetről a fiatalok, úgy hangzik: „egyszerű és gyors”, „nem akar fizetni azért, ami ingyen 

van”, „már a mozi előtt meg lehet nézni az új filmeket”. Ezen felül ugyancsak jelentős az a 

válasz, hogy „máshonnan nem lehet beszerezni”, illetve hogy „nincs pénzem máshogy 

beszerezni”.”
21

 

6. A szerzői jogi szabályozás a nemzetközi viszonylatban 

„A szerzői jogok egy mű szerzőjének azon jogát jelentik, hogy a mű bizonyos 

felhasználási módozatait engedélyezhesse vagy megtilthassa.”
22

 Ennek lényege az, hogy 

bizonyos, meghatározott ideig a mű szerzői jogi oltalom alatt áll, így vannak olyan 

cselekmények, melyek végrehajtása esetén az elkövető felelősségének megállapítására 

kerülhet sor. 

Az egyes országok nemzeti törvénykezéseinek nagy részében többnyire két feltételnek 

kell teljesülnie ahhoz, hogy egy adott mű szerzői jogi védelemben részesüljön. Az első feltétel 

az, hogy a szóban forgó műnek eredeti alkotásnak kell lennie.
23

 

„A második feltétel vonatkozásában különbség van az angolszász jog (főként az amerikai 

és a kanadai jog) és a kontinentális Európa jogrendszerei között. Az amerikai és a kanadai 
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jog szerint a második feltétel az, hogy a művet valamilyen megfogható, anyagi kifejezési 

eszközön rögzítsék.”
24

A kontinentális Európa jogrendszereiben gyakran csupán az is elég, 

hogy a szerző személyisége az alkotás meghatározott formába öntése által nyomot hagyjon a 

művön.
25

 

Bizonyos nemzetek szerzői jogalkotása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az 

Interneten lévő műveket a szerző engedélye nélkül felhasználja. Az amerikai jog szerint a 

tisztességes felhasználás alapján figyelembe kell venni a felhasználás célját és fajtáját, a 

szóban forgó mű jellegét, a mű felhasznált részének mennyiségét és minőségét a mű 

egészéhez viszonyítva, illetve a felhasználás hatását a mű potenciális piacára vagy értékére.
26

 

„A kanadai és az európai jog jóval kevésbé rugalmas, mivel nem tartalmaz általános 

kivételeket a szerzői jogok hatálya alól, csupán néhány, a felhasználás bizonyos formáit 

lehetővé tevő rendelkezés található bennük.”
27

 

Érdekes kérdésként merülhet fel az, hogy e-mail útján lehet-e a szerző engedélye nélkül 

valamilyen művet küldeni. Ugyanis hogyha a szabályokat nézzük, akkor elvben a szerző 

engedélyét kéne kérnünk. Azonban a Hírcsoport vonatkozásában, a Canadian Information 

Highway Advisory Committee (Kanadai Infosztráda Tanácsadó Bizottság) albizottsága, 

valamint különböző európai szerzők, azon az állásponton vannak, hogy a védett művet 

tartalmazó, egyik személytől a másiknak, egyik pontból a másikba küldött e-mail nem jelenti 

a szerzői jogok megsértését, még tartalma ellenére sem, mivel két személy közötti 

kommunikáció nem nyilvános.
28

 

7. Magyarországon a jelenleg hatályos jogi szabályozás 

A szerzői jogi szabályozás a XIX. sz. végéig nyúlik vissza hazánkban. Az első szerzői 

jogi törvény – 1884. évi XVI. törvény – Arany László kezdeményezését követően Apáthy 

István előterjesztése alapján született meg.
29

 „A második világháborút követően először az 

átfogó, egész jogágakat érintő alapvető kódexek kodifikálását tekintette feladatának a 

jogalkotó. Erre 1959-ben került sor a magyar polgári jog területén, majd ezt követően lett 

napirendre tűzve más fontos polgári jogi részterületek újrakodifikálása, s ezek sorában a 

szerzői jogi és iparjogvédelmi normáké. A szerzői jogi és iparjogvédelmi újrakodifikálás 

1969-ben kezdte meg hosszú útját.
30

A magyar szerzői jog újrakodifikálását az tette 

szükségessé, hogy megteremtődjenek a Berni Uniós Egyezményhez történő csatlakozás belső 

jogi feltételei, így az 1921. évi 54. törvénycikk összhangba hozta a szerzői jogot az 

egyezmény akkori szövegével, valamint a technikai fejlődés eredményeihez is hozzáigazította 

szabályozásokat. Az 1969. évi III. törvény a szerzői jogról annak ellenére figyelemre méltó 

kodifikációs teljesítmény volt, hogy magán viselte annak a kornak a jegyeit, amelyben 
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fogant.
31

 A rendszerváltozást követően is születtek figyelemre méltó, akár jelenleg is 

hatályban levő törvények. Ilyen például: 

 „A szerzői és szomszédos jogok közös kezeléséről szóló 146/1996. (IX. 19.) korm. 

rendelet és 5/1997. (II. 12.) MKM rendelet, 

 az 1999. évi LXXVI., a ma is hatályos, az akkor hatályban levő közösségi 

instrumentumokat tükröző szerzői jogi törvény. 

A szerzői jogi törvény módosítására azóta számos alkalommal sor került, itt kiemelésre az 

alábbi törvényi szintű, elsősorban jogharmonizációs célú módosítások érdemesek: 

 az adatbázisok új, sui generis (ún. kapcsolódó) jogi védelmének bevezetése (az ún. 

adatbázis- irányelv – 9/1996/EK irányelv – átültetése), 

 az ún. INFOSOC Irányelv (2001/29/EK irányelv), átültetése, amely az információs 

társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő 

összehangolásáról szól, amely egyéb finomításokat is elvégzett, 

 mind a szerzői jogot, mind az iparjogvédelmet érintette az ún. Jogérvényesítési 

Irányelv 2005-ben bekövetkezett átültetése (2004/48/EK Irányelv), a vizuális alkotók 

szempontjából jelentős díjigényt szabályozott újra az ún. követő jogi irányelvhez (az 

eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról szóló 2001/84/EK irányelvhez) 

igazítást célzó, szintén 2005-ben bekövetkezett törvénymódosítás, 

 az ún. árva művek felhasználásának kényszerengedélyezéséről szóló, 2008-as 

törvénymódosítást az Európai Bizottságnak a kulturális anyagok digitalizálásáról és 

online hozzáférhetővé tételéről, valamint a digitális megőrzésről szóló 2006/585/EK 

ajánlása egyes pontjai támasszák alá.”
32

 

 

A szerzői jog a polgári jogi jogterülethez tartozik.
33

 A Ptk. a szerzői jog 

háttérjogszabálya. „A kihirdetett, de hatályba nem lépett új Polgári Törvénykönyv (2009. évi 

CXX. tv.) változtatásai: 

 megszűntette a szellemi alkotások általános jogi védelmét, és a védelmet a nevesített 

oltalmi formákra és a know-how-ra nézve tartotta fenn, 

 egy lakonikus utaló szabály a személyekről szóló rendelkezéseket követő fejezetben 

kimondta, hogy a szerzői jogról és az iparjogvédelemről külön törvények 

rendelkeznek, 

 a know-how védelméről szóló szabályt áthelyezte az üzleti titok védelméről rendelkező 

személyhez fűződő jogi rendelkezésbe, 

 nem tartotta fenn azt a szabályt, amely a személyhez fűződő jogok megsértésének 

szankciórendszerét a külön törvények szankciórendszere mögött kiegészítő jelleggel 

rendelte alkalmazni.”
34

 

A Szellemi Tulajdon Világszervezetének nemzetközi szerződései először 1996-ban 

ismerték el a szerzői jog és a kapcsolódó teljesítmények jogosultjainak az internetes 

felhasználások körében érvényesülő kizárólagos jogát. A technikai fejlődéssel és a 
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nemzetközi szabályozás eredményeivel az 1999-ben született új magyar szerzői jogi 

törvénynek
35

 is számolnia kellett.
36

 

A törvény 26. § (8) bekezdése rögzíti: a szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy művét – 

másként, mint sugárzással vagy vezeték útján, illetve bármely más hasonló eszközzel vagy 

módon történő közvetítésére szabályozott módon – a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre 

másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték 

útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg 

választhatják meg. 

Az Szjt. a többszörözést tipikus felhasználási módnak tekinti. „A törvény alapján 

többszörözésnek mindősül a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a 

számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása (itt papíron, CD-n, 

DVD-n stb. való előállítást kell érteni): ezek alapján az interneten át a hálózatba kerülő és 

onnan letölthető művek többszörözése engedélyköteles.”
37

 

Az interneten való felhasználás legfontosabb sajátossága az, hogy több technikai lépésből 

áll, viszont minden szakasz szükséges a felhasználáshoz. „A hatályos szerzői jog a kérdést úgy 

rendezi, hogy meghatározza, mely feltételek mellett nem minősül az ideiglenes többszörözés 

többszörözésnek.”
38

 

A többszörözés szabad felhasználásnak csak akkor minősülhet, ha az ideiglenes (ez az 

időtartam felhasználásonként változó), jogszerű (a szerző által engedélyezett, ill. a törvény 

rendelkezései alapján megengedett felhasználás megvalósulását biztosítja), műszakilag 

szükséges (ha csökkenne nélküle az adatátvitel hatékonysága) és önálló gazdasági jelentése 

nincs (csak a műszaki szükségesség indokolja, csak a szükséges ideig tart). A feltételeknek 

együttesen kell fennállnia.
39

 

Az Szjt. főszabálya szerint, természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, 

ha az jövedelemszerzés vagy fokozás célját közvetve sem szolgálja. A főszabály alól több 

kivétel is van (egyes műtípusok és többszörözési módok vonatkozásában), sokszor éppen 

azért, hogy megakadályozzák a digitális eszközökkel (egyszerű és gyors többszörözés) való 

visszaélést. „Kifejezetten kivonja e körből az Szjt. pl. a szoftvereket és a számítástechnikai 

eszközökkel működtetett adatbázisokat. Nem minősül szabad felhasználásnak – függetlenül 

attól, hogy magáncélra történi-e – az sem, ha a műről más személyek készíttetnek másolatot 

számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra
40

.”
41

 

8. Világszerte felmerülő megoldási kísérletek a fájlcserélés problémájára 

A felhasználók peer-to-peer ingyenes megosztó tevékenységét csupán csak az 

különbözteti meg a könyvnyomtatáskori kalózoktól, hogy az internetes fájlcserélés, mind 

kereskedelmi, mind üzleti szempontból nem játszik szerepet. Azaz egy digitális állomány 
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konkrét cseréje nem kötődik pénzügyi tranzakcióhoz.
42

 Azonban, Bodó Balázs: A szerzői jog 

kalózai c. könyvében kijelenti, hogy „a fájlcserélő hálózatok esetében a nyereség az üzlet 

fenntarthatósága nem szempont”, továbbá, hogy „a fájlcserélők által létrehozott disztribúciós 

hálózat önfenntartó, mivel olyan erőforrásokra épül, melyeket a tagok, a fogyasztás aktusával 

megkerülhetetlenül megosztanak”.
43

 Tisztelettel megjegyezném, hogy ez nem minden esetben 

lehet igaz. Ugyan a tényleges fájlcserélésből nem profitálnak, sok fájlcserélő oldal él a 

website magas látogatottságának lehetőségével. A profitabilitás elősegítésére pedig a legjobb 

lehetőség a reklámok elhelyezése ezeken az oldalakon. Ezek az oldalak gyakran bújnak meg 

amögött, hogy non profit oldalként funkcionálnak és az oldal fenntartási költségeit kizárólag 

támogatás funkcióval fedezik. Előfordulhat azonban, hogy ezen az ötleten túllépve – az oldal 

életben tartására, illetve, hogy a fejlesztésekhez és bővítésekhez további erőforrásokra 

tegyenek szert - prémium funkció megvásárlását biztosítanak, amely természetesen önkéntes 

jellegű és adományként kerül elszámolásra. A prémium tagságnak számos előnye lehet, mint 

például opcionális reklámmentesség, vagy ingyenes meghívó juttatása, vagy több szálon való 

letöltési lehetőség. És ez elgondolkodtató, hogy valóban adomány kerül-e eljuttatásra az oldal 

számára vagy kedvezmény, illetve szolgáltatás nyújtása történik térítés ellenében. 

Az európai szerzői jogi törvények egy része már a 19-20. század fordulójától kezdve 

tartalmazta a szerzői jogok magáncélú másolatok készítésének esetére vonatkozó 

korlátozásokat.
 44

 „Az általánosan elfogadott álláspont az volt, hogy a szerzői jogi védelem ott 

ér véget, ahol a privát szféra elkezdődik. Ebből logikusan következik, hogy a magáncélú 

felhasználás kívül esett a szerzői jogok körén. Egészen addig, amíg a másolatkészítés 

cselekménye a privát szférára korlátozódott, addig az önmagában nem sértette a jogosult 

személyhez fűződő vagy kereskedelmi érdekeit.”
45

 Egy felhasználó kétféle szerepet tölthet be, 

lehet az alkotás letöltője, illetve feltöltője egyaránt. A feltöltő szerep jogilag meghatározott és 

egyértelműsített. Amennyiben egy szerzői jog által védett művet osztunk meg, azaz a 

nyilvánossághoz közvetítjük az mindenképp engedélyköteles. A letöltéssel már más a helyzet. 

A magyar jogban ugyanis közvetlenül nem rendelkeznek az illegális forrásból letöltött művek 

jogszerűségéről, habár létezik egy erre vonatkozó Szerzői Jogi Szakértői Testületi 

állásfoglalás, mely szerint: „az illegális forrásból nem lehet jogszerűen magáncélra másolatot 

készíteni, bár ezt az álláspontot a legutóbbi törvénymódosításkor a törvényhozás nem tette a 

normaszöveg részévé. Magyarországon tehát a letöltés, függetlenül annak forrásától 

magáncélú másolatkészítésnek minősül, és ekképpen a szabad felhasználás esetei alá 

tartozik.”
 46

 

Több ország kereste a megoldást a fájlcserélés visszaszorítására, amelynek egyik 

mozgatórugója az adatforgalom szabályozása lehet. Erre tulajdonképpen kétféleképpen van 

mód. Az első esetben protokoll szinten lehetünk képesek szabályozni, amelyet egy adott 

protokoll-üzenet teljes szűrésével vagy korlátozásával hajtunk végre, ezzel blokkolva a 
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kommunikációt. Másrészt képesek lehetünk a forgalmazott adatok vizsgálására, azaz a 

felhasználók küldeményeinek felbontásával és esetenkénti vizsgálattal.
 47

 

Ezen szabályzások alapján a bíróságokon és szabályzó hatóságoknál a vizsgálat három 

területre terjed ki általánosságban: 

 az internetszolgáltatók tartalomszűrésre való rákényszerítésére, 

 egyes weboldalak elérhetőségének blokkolására, 

 illetve a jogosultak által átadott adatok alapján a felhasználók elérésének 

korlátozására.
 48

 

„2009 első felében a francia kormány többször is megkísérelte az internetszolgáltatókat 

arra kötelezni, hogy a jogosultak által gyűjtött adatok alapján, két figyelmeztetést követően, 

harmadjára függesszék fel a jogosultak által szerzői jogsértéssel vádolt előfizető internet-

hozzáférését. A szerzői joggal védett tartalmak internetes felhasználását felügyelő szervezet 

elnevezése után HADOPI-ként ismert törvényjavaslatot végül 2009 őszén törvénybe is 

iktatták. A francia modellben tehát az adatforgalom monitorozása nem feladata az 

internetszolgáltatóknak, de a jogosultak által átadott adatok alapján kötelessége lenne az 

előfizetőt szankcionálni.”
49

 

„A francia modellhez hasonló, az internetszolgáltatót monitorozásra nem kötelező, de a 

jogosultak által átadott adatok alapján a felhasználó ellen többlépcsős szankcionálási 

metódust bevezető rendszer meghonosítására több kísérlet is történt, ezek eredménye igen 

vegyes. Németország
50

 és Új-Zéland
51

 elvetette ennek a modellnek a bevezetését. Az Európai 

Parlament is több olyan jelzést adott, mely szerint nem támogatja az állampolgárok internet-

hozzáférésének megvonását (pi, 2008, 2009).”
52

 

„Ezzel szemben az ír távközlési szolgáltató Eircom peren kívüli megegyezésben vállalta a 

modell működtetését.
53

 A megegyezéssel az Eircom egy olyan pernek vetett véget, melyben a 

jogosultak azt kérték a bíróságtól, hogy kötelezze a szolgáltatót a forgalmának a 

monitorozására és szűrésére. A szolgáltatók és a jogosultak közötti önkéntes 

megállapodásokra, kooperációs kísérletekre Nagy-Britanniában
54

 és az Egyesült 

Államokban
55

 is találunk példát. Az önkéntes megállapodások azonban csak ritkán terjednek 

túl az ISP által kiküldött írásos figyelmeztetésen, hiszen az internet-szolgáltatók (és minden 
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bizonnyal a jogosultak is) tisztában vannak azzal, hogy bírósági végzés nélkül bármilyen, 

ennél súlyosabb lépés jogilag vitatható lenne.”
 56

 

A fenti eseményekből egyértelműen kiderül, hogy amennyiben a távközlési szolgáltatók 

nem tudják a törvényhozásokban biztosítani vagy a bíróságokon megvédeni a tartalom- és 

protokollsemleges működésüket, akkor kétféle szerep közül választhatnak. Jobbik esetben az 

ISP-k (Internet Service Provider
57

) a feldolgozott adatok birtokában, akár gyanú alapján 

megtehetik a szükséges korlátozásokat az előfizetőik hozzáférésének tekintetében. Rosszabb 

esetben előfordulhat, hogy az ISP-knek kell kiépíteniük és működtetniük az ellenőrzés 

infrastruktúráját is.
 58

 

8.1. A Franciaországban bekövetkezett hatalmas fordulat a törvényi szabályozásnak 

köszönhetően 

 „A francia szerzői jogi törvény
59

 – az első HADOPI törvényben
60

 foglalt módosításoknak 

köszönhetően – a HADOPI elé három feladatot állított: 

1. A legális kínálat fejlődésének elősegítése, és a szerzői és szomszédos jogok által védett 

művek legális vagy illegális felhasználásának felügyelete az on-line kapcsolat 

biztosítására szolgáló elektronikus hálózatokon (vagyis az interneten). 

2. E művek védelme a fent említett hálózatokon elkövetett jogsértésekkel szemben. 

3. Szabályozási és felügyeleti feladatok ellátása a védett művek azonosításának és 

védelmének technikai jellegű kérdéseit illetően.”
61

 

A hatóság működésének lényege az, hogy az illegális forrásból letöltő felhasználót az 

első két alkalommal figyelmeztetik, hogy a jogsértő magatartásától álljon el, harmadik 

alkalommal pedig az ügy áttekintését – esetleg az internet előfizető személyes meghallgatását 

– követően dönt arról, hogy vádemelés céljából az ügy iratait átadja-e az ügyészségnek.
62

 

Franciaországban a jogalkotók felfigyeltek arra a tényre, hogy egy problémát sokkal 

egyszerűbb megelőzni, mint utólag orvosolni. A HADOPI törvény ugyanis beiktatta, hogy a 

tanulókat a művészeti oktatás keretében meg kell ismertetni a fájlcserlés és a szerzői vagy 

szomszédos jogok által védett művek nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételének 

veszélyeiről.
63

 

Továbbá a jogalkotó azt is felismerte (már az első HADOPI törvény készítésekor), hogy 

önmagában egy represszív jogintézmény bevezetése nem tudja hatékonyan elérni a kitűzött 
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célt – nevezetesen a fájlcserélés visszaszorítását – ha nem kínálnak más alternatív 

lehetőségeket a felhasználók számára.
64

 

A francia szerzői jogi törvény előírja a HADOPI hatóságnak, hogy minősítéssel lássa el a 

legális forrásokat. Ez egy tanúsítvány kiállítását jelenti arról, hogy a szolgáltató 

webáruházában kizárólag jogszerű forrásból származó művek találhatóak meg, melyeket akár 

ingyenesen, akár ellenérték fejében lehet igénybe venni. A HADOPI a már megszerzett 

minősítést akár vissza is vonhatja, amennyiben jogsértést tapasztal.
65

 

A kormány további fontos célkitűzése volt még az, hogy minél népszerűbbé tegyék a 

legális zenefogyasztást, így egy rendeletben
66

 két éves időtartamra bevezetett egy állami 

támogatáson alapuló rendszert, amely a Carte musique elnevezést kapta.
67

 Ennek a támogatási 

rendszernek a lényege az, hogy az állam a 12-25 év közötti fiatalok webáruházban történő 

zenevásárlásának értékét egy meghatározott összegig átvállalja, és megtéríti a webáruház 

üzemeltetőjének. A támogatás megszerzésének egyik meghatározó feltétele az, hogy a 

szolgáltató rendelkezzen a HADOPI által kiállított minősítéssel. Megemlítendő az a tény, 

hogy a kormány limitálta a támogatás mértékét, illetve az évente kibocsátható kártyák számát 

egymillióban maximalizálta.
68

 

A fogyasztó, hogyha a szolgáltatást igénybe kívánja venni, akkor regisztrálnia kell az erre 

a célra kialakított honlapon
69

, amely az IP cím azonosítása révén csak a francia lakhellyel 

rendelkező fiatalok számára teszi lehetővé a letöltést. A felhasználó életkorát viszont a 

rendszer nem ellenőrzi, így, bár kifejezetten meghatározott korosztály számára hozták létre 

ezt a szolgáltatást, feltehetőleg nem csak ők vehetik/veszik igénybe. Abból fakadóan, hogy a 

regisztrációs felület a többi megadott adat helyességét sem vizsgálja, egy felhasználó akár 

több e-mail cím megadásával tulajdonképpen többször is igényelhet Carte musique-et.
70

 

A HADOPI nevű szervezet, kedvező hírekről számolt be a tartalomipar szempontjából. A 

világ legszigorúbb szerzői jogi szabályozása értelmében magáncégek monitorozzák a 

fájlcserélő hálózatokat, és őket a HADOPI nevű hatóság tartja ellenőrzése alatt. Két legújabb 

jelentése alapján az online kalózkodás csökkent. Az adatok elsősorban azt mutatják, hogy a 

következetes és gyors állami jogérvényesítés erőteljesen képes befolyásolni az emberek 

magatartását. Azok túlnyomó többsége (95%), akit a HADOPI egy alkalommal már 

figyelmeztetett a jogsértő magatartás elképzelhető következményeire, felhagyott a 

tevékenységével, és ezért a második figyelmeztetésre már nincs is szükség. Ebből az 

következik, hogy a vizsgált időszakban visszaesett a P2P használók száma (17-29% között), 

továbbá a P2P hálózatokon mért forgalom (43-66% között) is Franciaországban. A világon 

szinte kivétel nélkül mindenhol esik a P2P forgalom, melynek szerepét egyre inkább a stream 

és a direct download jellegű szolgáltatások veszik át, ugyanakkor a HADOPI olyan jelet nem 

tapasztalt, amely arra utalt volna, hogy a P2P használók más illegális forrásra tértek volna át. 

Azonban az adatokból nem következik az, hogy a legális online szolgáltatók piaca azonnal 

fellendült volna. A rendelkezésre álló adatok szerint a zene- és filmipar bevételei 2011-ben 
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még mindig csökkentek Franciaországban, viszont az online forgalom továbbra is 

fellendülőben van. Rengeteg zenei szolgáltató tudott jelentős bővülést elérni a piacon. Azt is 

az eredmények között tarthatja nyilván a HADOPI szervezet, hogy a megkérdezettek 

harmadát az Ő tevékenységük késztette arra, hogy rendszeresebben fogyasszon legális 

forrásból származó kulturális terméket.
71

 

8.2. Alternatív megoldási kísérletek a fájlcsere problémájának megoldására 

Az elmúlt években a fájlcserélés egy felkapott téma lett, mind a közmédiában, a webes 

portálokon és az emberek között is. A fájlcsere fennmaradása a mai napig a legális 

tartalomfogyasztás hiányának és a kielégítetlenül hagyott fogyasztói igényeknek köszönhető. 

Tehát elsődleges feladatként a jogalkotóknak a legális tartalomfogyasztás engedélyezésének 

kereteit kellene kidolgozniuk szoros együttműködésben az érdekoldallal, hogy egy legális 

piacot építsenek ki. Amíg ezek a lépések nem történnek meg és nem teremtik meg a 

megfelelő feltételeket, addig a fájlcserélés „virágozni” fog.
72

 

Sajnálatos módon az emberekben az illegális letöltés fogalma mit sem jelent, eljutottak 

arra a szintre, hogy természetesnek veszik, hogy ingyenesen töltenek le zenéket, filmeket, 

játékokat és ez a mindennapi életükbe beleívódott. Amíg a fájlcserélést kényelmesebbnek, 

gyorsabbnak és egyszerűbbnek találják, nem fognak pénzt áldozni a legális tartalmakért. Ezért 

különösen fontos, hogy a helyes gondolkodásba sarkallják a felhasználókat, akár már azt a 

fiatalok körében az oktatásba beépítve. Továbbgondolva viszont az effajta információátadás 

mit sem ér anélkül, amíg a legális tartalmak és szolgáltatásokat vonzóvá nem teszik, nem 

hangsúlyozzák ki kellően az előnyeiket. 

Ebben az esetben is a legkevésbé meggyőzhető korosztály a felnőtt generáció. Ezért is 

dicséretesek azok a programok, melyek pont ezt a célt tűzték ki maguk elé. Ezek közül a 

legismertebb a „Pro-Music” kampány, melyet nemzetközi kiadók indítottak útnak, hogy a 

lehető legtöbb információval szolgáljanak a fogyasztók számára a legális csatornák nyújtotta 

előnyökről.
73

 További hasonló programként említeném meg a „Why Music Matters” 

kezdeményezést, mely az Egyesült Királyságban született meg, melyben híres zenészek 

életútján keresztül szemléltetik a zene jelentőségét és ily módon kihangsúlyozva az alkotók 

iránti tiszteletet. Magyarország sem maradt el a nemzetközi törekvésektől, a ProArt indította 

el a Kösz.hu weboldalt, mely a legális vásárlás előnyeire hívja fel az emberek figyelmét. 

Továbbá egyszerűen próbálja bemutatni miért is bír jelentős fontossággal, hogy az adott 

alkotásokat megvásároljuk, ne pedig jogtalanul letöltsük, hiszen így tudjuk kifejezni a 

hálánkat az alkotóknak a művükért és ezzel támogatjuk további munkásságukat.
74

 Hazánkban 

maguk az előadóművészek sem tudták tovább tétlenül nézni, hogy a lemezeladások 

csökkenek viszont az illegális zeneletöltések száma pedig növekszik, ezért a SPAR-csoport és 

a Sony Music jóvoltából már Magyarországon is lehetőség van legális zeneletöltésre 

mindössze pár forintért a www.starzone.spar.hu weboldalon.
75
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A nevelési szándék és a figyelemfelkeltés az alkotóművészet fontosságáról nagy 

hangsúllyal bír, hiszen, ha már ezt belenevelik a fiatalokba, akkor nagyobb az esély, hogy 

felnőttkorukra nem fordulnak az illegális tartalmakhoz. Ugyanakkor nagy jelentősége van 

annak, hogy valaki kereső vagy keresőképtelen, hiszen egy iskolás gyermek, akinek anyagi 

helyzete nem szükségképpen teszi lehetővé, hogy jogvédett tartalmat vásároljon, addig egy jó 

fizetéssel rendelkező felnőttnél igen. Példaként említeném a „Pop4Schools” programot, 

melyen keresztül az iskolások megismerhetik a zenealkotás folyamatát, ezzel belátva, hogy 

egy mű elkészítéséhez mennyi munka szükséges. Hasonló elvek alapján működik 

Magyarországon az Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány 

(ASVA).
76

 Viszont az oktatás és a tájékoztatás csak az első lépcső a legális tartalmak felé. 

Sajnálatos módon, Magyarországon az online értékesítési csatornák kevés számával nehezen 

terelhetők a fogyasztók a helyes útra – habár az elmúlt években fellendülés volt 

megfigyelhető ezen a területen – amennyiben az egyes termékek egységára nem teljesen 

reális. Ezért a legfontosabb azt kiemelni, hogy az online értékesítési csatornák megtalálják a 

megfelelő ár/érték arányt, illetve olyan előnyöket juttassanak a fogyasztóknak, amelyre a 

fájlcserélő oldalak nem képesek, így elérve azt, hogy a fogyasztók hajlandóak legyenek pénzt 

áldozni jogtiszta tartalmakért.
77

 

Továbbá másik járható út lenne a probléma megoldására, hogyha a kizárólagos jog 

helyetti vagy (a bérleti jog mintájára) a kizárólagos jog melletti díjigény bevezetésre kerülne, 

mivel így a jogosultak kompenzációban részesülhetnének.
78

 A fogyasztói elfogadás nagy 

valószínűséggel csak akkor lenne remélhető, hogyha az internet szolgáltatás díjába beépülő 

díj kellően alacsony lenne. Azonban gondolni kell azokra az intézményekre, vállalkozásokra, 

akár magánszemélyekre is, akik a díj alól mentesülni szeretnének, mert soha nem élnek a 

fájlcserélés adta lehetőségekkel. „Ha díjigényről lenne szó, a kilépés kérdése – az üres 

hordozó jogdíjhoz hasonlóan – elvileg félretehető lenne, hivatkozva a jogintézmény „rough 

justice” jellegére. Ha sajátosan gyakorolható engedélyezési jogban gondolkodunk, a 

fogyasztói kilépés az adatforgalom, tehát nem a tartalom utólagos ellenőrzése mellett 

elképzelhető – és a szolgáltatók által a forgalom általános elemzése alapján szűrhető - 

megoldás.”
79

 Az esetlegesen beszedett jogdíjak elosztására is gondolni kell, ugyanis a 

magánszféra védelme miatt az elosztás csak önkéntes adatközlésre, illetve névtelen 

felmérésekre, esetleg ráosztásra épülhet. 

Összefoglalás 

A tanulmányban megismerkedhettünk a fájlcserélés korai szakaszától kezdve a 

napjainkban használt legújabb technológiákig. A fájlcserélés folyamatos fejlődésen ment 

keresztül, melynek egyre növekvő hatását megérezték az alkotók is, hiszen alkotásaik 

könnyedén kerültek fel az internetre, hogy a fájlcserélés áldozatául essenek, ezzel pedig 

komoly károsodást szenvedtek maguk az alkotók. Az informatika fejlődésével és az internet 
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rohamos terjedésével új lehetőségek bontakoztak ki az internet-felhasználók előtt, melyet 

ilyen ütemben a szerzői jog nem volt képes követni. 

Statisztikai adatokon keresztül illusztráltam, hogy jellemzően a fiatalság és köztük is a 

férfiak azok, akik leginkább kihasználják a fájlcserélő programok adta lehetőségeket. A 

nemek közti megoszlás magyarázható azzal a tényállással, hogy mindkét nem eltérő célra 

használja az internetet. Míg a nők esetében ez főképp a chatelés, a közösségi oldalak 

látogatásában merül ki, addig a férfiak a filmek, sorozatok, programok, számítógépes játékok 

letöltésére használják.  

Főbb irányvonalam a fájlcserélés megoldási kísérleteire éleződött ki és hogy a szerzői jog 

mennyiben képes ezt szabályozni. Példaeseteken keresztül láthattuk, hogy egyes országok 

eltérő sikerrel hajtottak végre törvényi szabályzásokat. Ezek közül a legeredményesebbként 

lehetett megemlíteni a francia HADOPI törvény által elért sikereket. Továbbá alternatív 

megoldásokon keresztül olvashattunk, hogy a jogi szabályozás mellett az érdekoldal 

igyekezete is szükséges az értékesítési csatornák újraformálásával. Reményeim szerint 

Magyarországon is előbb-utóbb hasonló rendelkezések által, a fájlcserélés visszaszorítására 

kerül sor, és ezzel az alkotók jogi védelme is alapjaiban biztosabbá válik. 
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