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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
Az informatikai eszközök gyors fejlődése, a megnövekedett információ mennyisége sok prob-
lémát okoz a szerzői jogok tekintetében. Az egyik fajsúlyos kérdés a tartalmak elérésének, a 
tartalommegosztásnak legális vagy illegális módja. A kutatás célja annak ismételt feltérképe-
zése, hogy a jövő könyvtáros szakemberei milyen ismeretekkel és hozzáállással rendelkeznek 
az interneten elérhető tartalmak tekintetében. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem infor-
matikus könyvtáros hallgatóit kérdőív segítségével vizsgáltam meg 2013 után 2018-ban újra, 
arra keresve a választ, hogy öt év elteltével változott-e a jogtudatosság a felnövekvő generációk 
körében. A kérdőíveket SPSS statisztikai programmal elemeztem. A főbb tartalmi körök a kö-
vetkezők voltak: internetezési szokások, tartalommegosztási szokások, az illegális tevékenysé-
gek morális megítélése, legális (fizetős) tartalmakhoz való viszonyulás.

Bevezetés

A dokumentumok, tartalmak interneten való letöltése és megosztása nem új prob-
léma. Az internet fejlődése elvezetett a web 2.0 megjelenéséhez, aminél a tartalom 
már a felhasználók közvetlenebb interakcióján alapul. A változás lényege, hogy míg 
korábban a tartalmakat nagyobb weboldalak biztosították, addig a web 2.0 eseté-
ben már maguk a felhasználók váltak tartalomszolgáltatókká, így szakítva a pasz-
szív fogyasztó mintaképével, a weboldalak pedig csak a keretrendszert (keresőmo-
tor, kommunikációs felület) biztosítják. A web 2.0 megjelenése magával hozta a P2P 
(peer-to-peer) hálózatokat. Maga a kifejezés a végfelhasználók egymás közötti, köz-
vetlen kommunikációját jelenti.1 A technológiai innovációk egyre könnyebbé teszik 
hatalmas mennyiségű adat másolását, megosztását, fel- és letöltését. Az elmúlt több 
mint egy évtized bizonyította, hogy a fájlcserélés, mint jelenség nem elhanyagolható 
társadalmi méreteket öltött, ami a gazdaságot is érinti.2 A jogi szabályozás, bár egyre 
szigorúbbá válik, nem képes meggátolni a digitális környezetben történő illegális te-
vékenységeket, melyek megítélése régóta vitákat generál a jogvédők, a jogtulajdono-
sok és a felhasználók között. A fájlmegosztás a digitális tartalmak megosztását jelenti 
nyilvános vagy zárt közösségekben. Segítségével a jogosultak letölthetik vagy hasz-
nálhatják a fájlokat.3 A fájlmegosztás a hálózaton kívül is hasonlóan működik, a tarta-
lom átadása egy adatközvetítő segítségével történik egyik felhasználótól a másikig. Ezek 
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a rendszerek nem használnak központi szervereket a megosztandó vagy tárolandó 
adatok továbbítására. A hálózaton lévő felhasználók kapcsolódnak egymáshoz köz-
vetlenül.4 A fájlmegosztás nagyon népszerűvé vált a felsőoktatásban is, hiszen sok diák 
nem engedheti meg magának a legális, de fizetős tartalmakat, legyen szó tananyagról, 
zenéről, filmekről stb. Az egyetemek sokáig kívül estek a szabályozáson. Az Amerikai 
Egyesült Államok és több európai ország is nagy erőfeszítéseket tett a fájlmegosz-
tási kultúra javítására az egyetemeken, de az eredmények elég vegyesek.5 A fájlmeg-
osztás elterjedése nem mindenhol mutat exponenciális növekedést: az Egyesült Álla-
mokban például ez a megosztási forma fokozatosan visszaszorulóban van, azonban 
hazánkban és a legtöbb európai országban még mindig a legnépszerűbb. Mezei Péter 
ezt a társadalmi és gazdasági különbségekkel, továbbá a jogszerű forrásból történő el-
érés lehetőségének nagyobb arányával magyarázza.6 Fontos megközelítési szempont a 
probléma társadalmi beágyazottsága. A fáljcserélés az idő előrehaladtával morálisan 
egyre inkább elfogadott magatartássá vált, ennélfogva egyre nehezebb tudatosítani az 
állampolgárokban, hogy ez a tevékenység jogilag nem elfogadott.7 Magyarországon 
kevés kutatás foglalkozik az egyetemi hallgatók tartalom-megosztással kapcsolatos 
attitűdjével és hozzáállásával, ezért tartottam fontosnak a 2013-as adatfelvétel8 meg-
ismétlését 2018-ban. Kíváncsi voltam, hogy az eltelt öt év milyen változásokat hozott 
a digitális kultúra használatában egy olyan képzésben, melynek elengedhetetlen része 
az elektronikus tartalmak használata és szolgáltatása.

A kutatás célja és módszere

Kutatási célom a könyvtáros hallgatók tartalommegosztáshoz fűződő vélekedéseinek 
feltérképezése volt. Azért kiemelten fontos esetükben ez a kérdés, mert leendő szakmá-
juk megkívánja a más képzésekben résztvevő diáktársaiknál nagyobb jogtudatosságot. 

Kíváncsi voltam morális megítélésükre, használati szokásaikra, illetve arra, hogy 
mutatkozik-e különbség a nemek között a vizsgált kérdésekben.

A 2013-as kutatásban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és In-
formációtudományi Intézetének 76 (54 nő és 22 férfi), míg a 2018-asban 81 (56 nő 
és 25 férfi) informatikus könyvtáros hallgatója vett részt. A második vizsgálatnál a 
mesterképzésben (MA) részt vevő hallgatók alacsony száma miatt nem vizsgáltam 
őket külön az alapképzésben (BA) tanuló hallgatóktól. A kutatás kérdőív felvételével 
történt, mely 25 fő kérdésből állt. A főbb tartalmi körök a következők voltak: inter-
netezési szokások, tartalommegosztási szokások, az illegális tevékenységek morális 
megítélése, legális (fizetős) tartalmakhoz való viszonyulás. A kérdéseket SPSS sta-
tisztikai elemző programmal dolgoztam fel. Az adatfelvételek a 2013/14-es tanév őszi 
félévében és a 2018/19-es tanév őszi félévében történtek.
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Hipotéziseim a következők voltak:

•	 H1: a folyamatos technikai fejlődés következtében változnak az internetezés-
hez használt eszközök;

•	 H2: a hallgatók nem ítélik meg negatívan a tartalom-megosztást, akár legális, 
akár illegális;

•	 H3: a 2013-as adatfelvételhez képest a jelenlegi hallgatók többet és rendszere-
sebben használják a fájlmegosztókat;

•	 H4: a férfiak gyakrabban és többet használják a tartalom-megosztó oldalakat, 
mint a nők.

Internetezési szokások

Az első tartalmi kör a hallgatók internetezési szokásaira vonatkozó kérdéseket tar-
talmazza.

A „Milyen internetet használ?” kérdésnél arra voltam kíváncsi, hogy melyik 
internetelérési formát használják a leggyakrabban. A kérdőíven egy választ lehetett 
megjelölni. A kapott eredményekből (1. ábra) kiderül, hogy míg 2013-ban a válaszadók 
több mint 89%-a elsősorban a kábeles internetet használta, addig ez az arány 2018-ban 
már csak 43,2% volt. Ezzel szemben a wifi-használata a 2013-as 5,4%-ról öt év alatt 
55,6%-ra nőtt. Mindkét adatfelvételkor kevesen jelölték meg a mobilnet-használatot. A 
válaszok eltérését khi-négyzet próbával ellenőriztem, és az eredmény szerint a kábeles 
és a wifi-használatnál a különbségek p=0,000 szinten szignifikánsan különböznek. 

1. ábra
A „Milyen internetet használ?” kérdésre adott válaszok százalékban*

* A tanulmány minden ábráját a szerző készítette.
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A „Mivel internetezik a leggyakrabban?” kérdésre a korábbi adatfelvételkor 29,1% az 
asztali gépet (PC), 65,5% a laptopot jelölte meg, és csak 5,5% a mobiltelefont. Ez-
zel szemben az újabb kutatásban a válaszadók körében a PC 13,6%, a laptop 37%, a 
mobiltelefon pedig 48,1% által a leggyakrabban használt eszköz. A tablet elsődleges 
használata mindkét vizsgálatban elhanyagolható (2. ábra). Szignifikáns eltérés a te-
lefon használatában mutatkozik, mely napjainkra a legnépszerűbb eszközzé vált. A 
válaszok eltérését khi-négyzet próbával ellenőriztem, és az eredmény szerint a kü-
lönbségek p = 0,000 szinten szignifikánsan különböznek. 

2. ábra
A „Mivel internetezik a leggyakrabban?” kérdésre adott válaszok százalékban

Tartalom-megosztási szokások

A második tartalmi kör a hallgatók tartalom-megosztási szokásaira vonatkozó kér-
déseket tartalmazza.

Először arra kérdeztem rá, hogy mit szoktak tenni a legálisan elérhető tartalmak-
kal (3. ábra). Az eredmények alapján elmondható, hogy a válaszadók nagyobb arány-
ban fogadnak el legálisan letöltött anyagot, mint adnak tovább. Ebben a két kérdésben 
nem volt számottevő különbség a két adatfelvétel eredményei között. Nagyobb mér-
tékű eltérés az illegálisan letöltött anyagok elfogadásában, a legalitás ellenőrzésében 
és az internetes tartalmak fizetésében mutatkozik. A különbségeket khi-négyzet pró-
bával ellenőriztem, és az eredmények alapján a 2018-as adatfelvétel válaszadói közül 
tendenciaszerűen többen fogadnak el nem legálisan letöltött anyagot és kevesebben 
ellenőrzik, hogy legálisan letöltött-e egy adott anyag (p = 0,055, illetve p = 0,057), va-
lamint szignifikánsan többen fizetnek internetes tartalmakért (p = 0,029).
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3. ábra
A fájlcserélési szokásokra vonatkozó válaszok százalékban megadva

A „Milyen gyakran használja a fájlmegosztókat?” kérdésre adott válaszokból (4. ábra) 
az derült ki, hogy az újabb adatfelvételben résztvevők szignifikánsabban többet hasz-
nálják a tartalom-megosztó oldalakat. A válaszok eltérését khi-négyzet próbával el-
lenőriztem, és az eredmény szerint a különbségek p = 0,004 szinten szignifikánsan 
mutatják az új kitöltők gyakoribb fájlmegosztását. 

4. ábra
A „Milyen gyakran használja a fájlmegosztókat?”kérdésre adott válaszok százalékban

A „Melyik állítás illik leginkább önre?” kérdés az illegális tartalmak letöltésére vo-
natkozik. A válaszok megerősítik az előző kérdésnél kapott eredményeket (5. ábra), 
azaz a 2018-as felmérésben résztvevők több illegális tartalmat töltenek le, és kevésbé 
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ítélik el ezt a cselekedetet. Érdekes a fájlmegosztást csak szükség esetén használók 
legmagasabb aránya mindkét kutatásban (36,4% és 38,3%). Ez is utalhat a sok diákra 
jellemző – a bevezetőben már említett – anyagi megfontolásokra.

5. ábra
A „Melyik állítás illik leginkább önre?”kérdésre adott válaszok százalékban

A „Mit szokott leggyakrabban letölteni?” kérdésre több választ is megjelölhettek a hall-
gatók. A legnépszerűbb műfajok (6. ábra) a filmek (72,1%), a sorozatok (61,8%), zene 
(41,2%) és a könyvek (40,4%) voltak. Az ábra a két adatfelvétel eredményeit összesítve 
tartalmazza, mivel nem volt releváns különbség a legnépszerűbb műfajok tekinteté-
ben. Figyelemre méltó az internetes játékok letöltésének magas aránya (31,6%), ami 
a filmek és sorozatok mellett szintén nem az olvasást teszi a legnépszerűbb hobbivá.

6. ábra
A „Mit szokott leggyakrabban letölteni?” kérdésre adott válaszok százalékban
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Illegális tevékenységek morális megítélése

A harmadik tartalmi kör a hallgatóknak az illegális tartalommegosztásról és egyéb, 
morálisan elítélendő cselekedetekről alkotott véleményét vizsgálja.

Az „Ön szerint törvénytelen a fájlmegosztók használata?” kérdésre (7. ábra) 
az újabb adatfelvétel válaszadói jóval nagyobb arányban írták az igen választ (63%), 
mint a korábbi kutatásban (41,8%). Ez arra enged következtetni, hogy az évek múlá-
sával egyre inkább tisztában vannak a hallgatók a cselekedeteik jogi vonatkozásaival. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy nem tesznek törvénytelen dolgokat. A khi-négyzet 
próba (p=0,022) szignifikáns különbséget mutat abban, hogy a 2018-as kitöltők sok-
kal inkább tudatában vannak a fájlmegosztás törvénytelenségével.

7. ábra
Az „Ön szerint törvénytelen a fájlmegosztók használata?” kérdésre adott válaszok százalékban

A következő két kérdés a nem legális fájlletöltés két aspektusára vonatkozott: a válasz-
adó kiket büntetne és mivel. Míg a 2013-as adatfelvételkor a kitöltők 49,1%-a vála-
szolta azt, hogy nem büntetné az illegális fájlcserét, addig a 2018-as adatfelvételkor ez 
az arány 69,1%. Ez a különbség szignifikáns (8. ábra) a khi-négyzet próba alapján (p = 
0,003). Amennyiben mégis büntetnének valakit, abban hasonló mértékben oszlanak 
meg a vélemények, hogy kit.
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8. ábra
A „Kiket büntetne illegális fájlcseréért?”kérdésre adott válaszok százalékban

A „Mivel büntetné az illegális fájlcserét végzőket?” kérdésre csak azok válaszoltak, akik az 
előző kérdésnél valakit mindenképpen megbüntetnének. Ezek közül mindkét mérésnél 
a pénzbüntetés a legnépszerűbb forma (9. ábra). A kevés válaszadó miatt ezt az ered-
ményt nem lehet statisztikailag egyértelműen elemezhetőnek, értékelhetőnek tekinteni.

9. ábra
A nem legális fájlcsere büntetési módjaira adott válaszok százalékban
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A „Mennyire tartja elítélendőnek, morálisan megkérdőjelezhetőnek az alábbi cselekede-
teket?” kérdésnél egytől tízig tartó skálán kellett bejelölni a válaszokat. A feltüntetett 
cselekedetek zöménél mindkét kutatáskor hasonló átlagok születtek (10. ábra). Leg-
inkább az állatkínzást (9,71 és 9,62), a lopást (9,02 és 8,52) és az adócsalást (8,22 és 
8,8) ítélték el a hallgatók, míg legkevésbé pont a kutatás alapját adó illegális fájlcserét 
(3,91 és 3,83). A két adatfelvételkor kapott átlagok két esetben mutattak szignifikáns 
eltérést a független mintás t-próba szerint: a lopást (p=0,008) enyhébben, míg az 
adócsalást (p=0,016) szigorúbban ítélték meg a 2018-as vizsgálat válaszadói. Érdekes 
a puskázás, a tömegközlekedési eszközön való bliccelés és az illegális wifi-használat 
hasonló mértékű megítélése.

10. ábra
Morálisan megkérdőjelezhető cselekedetek megítélésének átlagai

Legális, de fizetős dokumentumokhoz, tartalmakhoz való viszonyulás

A negyedik fő tartalmi körben arra kerestem a választ, hogy van-e igény a legális, 
akár fizetős dokumentumokra, tartalmakra.

A „Megvenné-e az eredeti dokumentumot, miután illegálisan letöltötte?” kérdésre 
tendenciaszerűen többen válaszoltak igennel az új adatfelvételkor (60,5%), mint 
2013-ban (49,1%). Ez azt mutatja, hogy miután meggyőződnek arról, hogy valami 
megéri az árát, beváltja a hozzá fűzött reményeket, sokkal inkább hajlandóbbak fi-
zetni is érte. Sőt, sokszor szeretnék is birtokolni.



326

Senkei-Kis Zoltán

11. ábra 
A „Megvenné-e az eredeti dokumentumot, miután illegálisan letöltötte?” kérdésre adott  

válaszok százalékban

Annál a kérdésnél, hogy „Ha lenne olyan megoldás, amivel kedvezményes áron és 
legálisan juthatna hozzá a különböző dokumentumokhoz, igénybe venné?” mindkét 
kutatásban árérzékenységükről tettek bizonyságot a hallgatók (67,3% és 63%), azaz 
az ártól tennék függővé a választást, míg egyre kevesebben ragaszkodnak a „csak” 
ingyen elérhető dokumentumokhoz (12. ábra).

12. ábra 
Ha lenne olyan megoldás, amivel kedvezményes áron és legálisan juthatna hozzá a különböző 

dokumentumokhoz, igénybe venné?
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Nemek közötti különbségek

Kerestem a választ arra a kérdésre is, van-e különbség a nők és a férfiak fájlmegosztási 
szokásai, és az erről alkotott vélekedései között.

Szignifikáns különbséget találtam abban, hogy a férfiak inkább hajlandóak utána-
nézni egy-egy dokumentum legalitásának (31%), mint a nők (10,6%). Megfordítva, a 
nők szignifikánsan (p=0,006) kevésbé hajlandóak foglalkozni ezzel a problémával. A ku-
tatásból az is kiderült, hogy p=0,047 szignifikanciával hajlamosabbak a férfiak (45,2%) 
fizetni az internetes tartalmakért, mint a hölgyek (28,7%). A fájlmegosztók használa-
tában is szignifikáns a különbség, azaz a férfiak (p=0,002) jóval aktívabb és állandóbb 
használói a tartalom-megosztó oldalaknak. Letöltött adatmennyiség tekintetében is 
nagy a különbség a két nem között: a nők lényegesen kevesebbet (p=0,006) töltenek le. 
Egyensúly mutatkozik viszont a morális vélekedések tekintetében, azaz a nők és a férfiak 
szinte teljesen ugyanúgy ítélik meg a különböző vétségeket, elítélendő cselekedeteket. 
Összességében a férfiak sokkal tudatosabbak a tartalom-megosztás tekintetében.

Összegzés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézet 
informatikus könyvtáros hallgatóinak az illegális tartalom-megosztáshoz fűződő vé-
lekedéseit vizsgáltam a 2013-as első, és a 2018-as második kutatásban egyaránt, ami 
lehetőséget adott arra, hogy az esetlegesen bekövetkező változásokra, tendenciákra is 
fény derüljön. Hipotéziseim részben vagy egészében bizonyítást nyertek. Első hipoté-
zisem az volt, hogy az informatika térnyerésének és a folyamatos fejlődésnek köszön-
hetően változnak az internetezéshez használt eszközök. Két eredmény is alátámasztja 
ezt a feltevésemet, hiszen a két vizsgálat közötti öt évben nemcsak a kábeles internet 
helyét vette át a wifi használata, hanem az asztali gépek dominanciáját is fokozatosan 
megdöntötte a laptop és az okostelefon. Második hipotézisemben azt vetítettem előre, 
hogy a hallgatók nem ítélik meg negatívan a tartalom-megosztást, akár legális, akár il-
legális. A kutatásokból kiderült, hogy az informatikus könyvtáros hallgatók nagy több-
sége fogad el másoktól letöltött anyagokat, akár legálisak, akár nem. Szükség esetén 
használják a tartalom-megosztó oldalakat még akkor is, ha – egyébként – tisztában 
vannak annak törvénytelen voltával, és nem büntetnék a fájlmegosztást. Ide tartozik a 
morálisan megkérdőjelezhető cselekedetek megítélésének kérdése is. Ebben a két ku-
tatás megerősíti egymást, hiszen ugyanazokat a vétségeket ítélik meg legsúlyosabban 
és legenyhébben öt év távlatában is. Mindkét esetben az illegális fájlcsere a legkevésbé 
elítélendő cselekedet. Harmadik hipotézisem az volt, hogy a 2013-as adatfelvételhez 
képest a jelenlegi hallgatók többet és rendszeresebben használják a fájlmegosztókat. 
A 2018-as adatfelvételben részt vevő hallgatók jóval gyakrabban használják a tar-
talommegosztó oldalakat, és sokkal több közöttük a rendszeres használó. Negye-
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dik hipotézisemben azt állítottam, hogy a férfiak gyakrabban és többet használják a 
tartalom-megosztókat. Kiderült, hogy a férfiak valóban jóval aktívabb és állandóbb 
használói a tartalom-megosztó oldalaknak. Nagyobb mennyiségben töltenek le ada-
tokat, de ugyanakkor sokkal tudatosabbak is, ami megnyilvánul a dokumentumok 
legalitásának ellenőrzésében és a megfelelő tartalmakért való fizetési hajlandóság-
ban is. Nincs viszont különbség a nemek között a morálisan megkérdőjelezhető cse-
lekedetek megítélésében.

Kitekintés

A kutatás megmutatta, hogy nagyon fontos az informatikus könyvtáros hallgatók 
jogi ismereteinek folyamatos fejlesztése, hiszen ebben az állandóan változó digitális 
világban nehéz mindig a legális utat választani, illetve megtalálni az arany közép-
utat a törvényes és a törvénytelen között. A jövő könyvtáros szakembereinek illik 
tisztában lenni az információ közvetítésére vonatkozó szabályokkal, és törekedni 
kell azok betartására, betartatására. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyv-
tár- és Információtudományi Intézetének oktatóiként feladatunk, hogy ehhez a tu-
dáshoz hozzájuttassuk hallgatóinkat a jogi ismereteket nyújtó kurzusok keretein 
belül. A kutatás folytatásaként érdekes lenne megvizsgálni az oktatás hozzáadott 
értékét a hallgatói jogtudatosságához.
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