
 

KŐMÍVES ATTILA 

A HATÁSOS MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK JOGI VÉDELMÉNEK 
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI∗ 

BEVEZETÉS 

A szerzői jog monopólium, az alkotó számára a törvény által biztosított kizárólagos 
jog, mellyel a művet, pontosabban annak felhasználását irányítása alatt tarthatja. Ha 
egy mű a szerzői jog oltalmát élvezi, a jog a jogosult számára tartja fenn az összes 
olyan cselekmény kizárólagos jogát, amelyek révén a mű „hasznosítható”: eljuttat-
ható a közönséghez és ennek révén képes a szerző számára erkölcsi elismerést sze-
rezni illetve anyagi hasznot hajtani. 

Sok indoka van a szerző érdekei monopólium útján történő védelmének, példá-
ul a könnyű jogérvényesítés, vagy hogy ily módon a jogosultságok széles körét 
könnyű biztosítani, azonban egy ilyen megoldás veszélyei sem elhanyagolhatók. 
Gazdasági-társadalmi berendezkedésünk általában is idegenkedik a monopóliumok-
tól, mivel azok a modern gazdaság egyik alappillérét, piaci versenyt korlátozzák. Az 
idegenkedés a szerzői jog által létrehozott monopólium esetében is jogos – még ha 
sajátos tárgyára tekintettel ezúttal nem is a verseny sérelme jelenti az igazi veszélyt – 
ugyanis hasonlóan fontos érdekek szenvedhetnek csorbát. Elég, ha csak az infor-
máció szabad áramlására, a műalkotások és az új tudományos eredmények megis-
merésének és minél szélesebb körű terjedésének lehetőségére, az oktatás, a tudo-
mányos kutatás érdekeire gondolunk, máris nyilvánvalóvá válik hogy az alkotók 
részére adott teljes körű monopólium végső soron a tudományok és művészetek 
fejlődését magát is gátolja.1 

Ennek elkerülése érdekében a szerzők kizárólagos jogait korlátozni kell, egyen-
súlyt teremtve a különféle, a monopólium megadását kívánó illetve az általa sérel-
met szenvedő társadalmi érdekek között.2 

Tekintettel azonban arra, hogy a társadalom és vele együtt a társadalmi érdekek 
folyamatosan változnak, egy ilyen egyensúly sosem lehet végleges. Felül kell vizs-
gálni, ahányszor csak megváltoznak a körülmények, ahogyan az például a rádiózás 
vagy a televíziózás megjelenése nyomán is történt. Jelenleg is egy ilyen felülvizsgálat 
korszakában élünk, amikor a technikai fejlődés nyomán megjelent új felhasználási 
és érzékelési módok felborította egyensúlyt ismét nemzetközi egyezmények próbál-
ják helyreállítani. 

                                                 

∗ A szerző az ELTE ÁJK V. évfolyamos hallgatója. A dolgozat konzulense: Faludi Gábor. 



Az új egyensúly teljes körű értékelése meghaladná jelen évfolyamdolgozat kere-
teit, így az a következőkben annak csupán egy aspektusával, a hatásos műszaki in-
tézkedések védelme általános kérdéseinek problematikájával kíván foglalkozni.  

A technikai fejlődés minden korban kettős hatással volt a szerzői jogra. Egyrész-
ről új lehetőségeket nyitott a művek terjesztésére, közönséghez történő eljuttatásá-
ra. Annak idején a hangrögzítés, a mozgókép s ezek nyomán a rádió és a televízió 
megjelenése, míg a közelmúltban, a XX. század végén a digitális technika volt az, 
ami új távlatokat nyitott a szerzői művek terjesztésében.  

Másrészt azonban, mint minden új technológia, a digitális technika is újabb ve-
szélyeket jelentett a szerzők anyagi érdekeire. Ahogyan a rádió megjelenésekor a 
„lemezgyártók” joggal „átkozták a konkurenciát, akik profit nélkül árulták a Kék 
Rapszódiát”, úgy megfelelő szabályozás hiányában a XXI. század kiadói is alappal 
tarthatnak például az internetről letölthető tökéletes minőségű másolatok okozta 
bevételkieséstől. 

Ezeket a félelmeket figyelembe véve kellett megtalálni a szerzői jogban egy új 
egyensúlyt. Ennek egyrészről megfelelő védelmet is kellett biztosítania a jogosul-
taknak akkor is, ha az új technológiák alkalmazása mellett döntenek. Mivel egy új 
terjesztési mód (például egy új hordozó) bevezetése és széleskörű elterjesztése igen 
nagy befektetéseket igényel, amelyek jogosultaknak csak a szerzői jogok gyakorlása 
révén térülhetnek meg, világos, hogy csak akkor fognak ebbe bele, ha jogaik gya-
korlását biztosítottnak látják. Másrészről, a digitális technika (és főként a rendkívül 
gyorsan és egyszerűen elkészíthető, tökéletes minőségű másolatok) megjelenése 
olyan új helyzetet teremtett, ami új terjesztési módok bevezetése nélkül már önma-
gában is a szerzői jogi kizárólagos jog és ennek korlátai közötti új egyensúly kialakí-
tását követelte. 

Mindezekre a kérdésekre a WIPO égisze alatt 1996-ban elfogadott két egyez-
mény3 próbált megoldást találni. Ezek, bár bizonyos jogosultságok (pl. a nyilvános-
sághoz közvetítés) a digitális korszak által megkívánt mértékben történő kiterjeszté-
se révén jelentős változást hoztak, a szerzői jog egészére nézve a legnagyobb hatást 
mégis egy olyan jog biztosításával érték el, amely valójában nem is szerzői jogi jo-
gosítvány.4  

Ez, vagyis a hatásos műszaki intézkedések védelme a nemzeti inkorporációk so-
rán azonban rengeteg kérdést vetett fel, a két egyezmény ugyanis nem határozta 
meg a védelem pontos mibenlétét, csupán annak „megfelelő” voltát követelte meg. 
Ez a dolgozat – a kötet terjedelmi korlátaira is tekintettel – nem mutathatja be még 
csak a fontosabb nemzeti jogalkotási eredményeket sem, csupán arra vállalkozhat, 
hogy egy ilyen védelem indokolhatóságát és megvalósításának kulcskérdéseit tár-
gyalja. 



A HOZZÁFÉRÉS FOGALMA 

Mielőtt belefoghatnánk a WIPO egyezmények elemzésébe, ejtenünk kell néhány 
szót a hozzáférés fogalmáról, amely kulcsfontosságú a hatásos műszaki intézkedé-
sek védelmével kapcsolatban. 

A hozzáférés fogalmát a szakirodalom explicit módon nem határozza meg, lé-
nyegét Jane C. Ginsburg tanulmánya alapján nagyjából így fogalmaztatnánk meg: a 
hozzáférés az érzékelés módjának közönség tagja általi megválasztását jelenti.5  
Tehát hozzáférés akkor történik, ha a közönség egy tagja egy bizonyos cselekmé-
nyével megválasztja azt a módot, ahogyan a művet érzékelni kívánja, például jegyet 
vált egy színházba, vagy megvásárol egy DVD-t. Ez alapján leszögezhetjük, hogy 
minden érzékelést megelőz egy hozzáférés, ami azonban – nem lévén szerzői jogi 
értelemben vett felhasználás – szerzői jogilag irreleváns marad. 

Mindazonáltal, van olyan szerző, aki szerint minden felhasználást is hozzáférés 
előz meg.6 Ez nyilvánvalóan kitágítja a fenti esetkört, tehát ebben az értelemben a 
másolás szempontjából hozzáférésnek minősül az is, amikor a közönség tagja meg-
tartja az internetes letöltés eredményeképpen a saját számítógépén képződő efemer 
másolatot, vagy az analóg környezetben az, amikor a kiadó megkapja a szerzőtől a 
kéziratot. 

Jane C. Ginsburg egy másik tanulmányában7 rámutat arra is, hogy a hozzáférés-
nek adott esetben két mozzanata (esetleg, ha az egyik nem követi a másikat, akkor 
esetleg két típusa is) van. Az egyik, a műpéldányhoz való hozzáférés, amikor valaki 
– a fenti példának megfelelően – megvásárol egy DVD-t, vagyis birtokába jut egy 
műpéldánynak. Ilyen hozzáférés  az is, amikor valaki letölt egy szerzői művet az 
internetről, ebben az esetben azonban ez rendszerint nem különül el a hozzáférés 
másik mozzanatától, a műhöz való hozzáféréstől. Ez utóbbi a fenti példában már 
magával a színházi jegyvásárlással megvalósul, a DVD esetében azonban csak ak-
kor, amikor a lemezt a megfelelő lejátszóba helyezik, s az visszafejtve a titkosítást 
játszani kezdi a filmet. Ebből is látszik, hogy a két mozzanat, bizonyos esetekben 
elkülönülten is megjelenhet, nem követik egymást szükségszerűen, s ilyen értelem-
ben helyesebb a hozzáférés két típusáról beszélni. 

A példákból és a meghatározásból is látszik, hogy a hozzáférés, bár sosem volt 
szerzői jogi relevanciája, az egyes alkotások érzékelése kapcsán mindig is tetten 
érhető mozzanat volt. Hogy éppen most került a figyelem középpontjába, az a digi-
tális környezet és az abban történő műérzékelések sajátosságainak köszönhető. 

A HATÁSOS MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK FUNKCIÓJA 

A digitális technika alapja a művek közvetlenül nem érzékelhető, digitális formában 
való rögzítése. Ez két jelentős következménnyel jár: egyrészt magában is új helyze-
tet teremt néhány szerzői jogi jogosultság gyakorlásával kapcsolatban, másrészt új 
műterjesztési formáknak nyit teret. 



A digitális korszakban három együttesen ható tényező veszélyezteti jelentősen a 
jogosultak vagyoni érdekeit. Az első, hogy a digitális környezetben a másolás ko-
rábbiakhoz képest elképzelhetetlen módon leegyszerűsödött, közben ráadásul töké-
letes, az eredetivel megegyező másolatok készítése vált lehetővé. Ez a tényező ön-
magában is elég jelentős ahhoz, hogy hatással legyen e szerzői jogi egyensúlyra, 
hatását azonban megsokszorozza a második és harmadik tényező, a számítógépes 
hálózatok (az internet) megjelenése és adatátviteli sebességének folyamatos, expo-
nenciális léptékű növekedése, illetve az adattömörítési eljárások fejlődése. Bár egy-
egy szerzői mű digitális formában esetleg rendkívül nagy terjedelmű, s így nehezen 
másolható megfelelő hordozóra vagy továbbítató az interneten keresztül, ma már a 
kis adatvesztéssel járó, ám mégis hatékony (akár 10-15-szörös) tömörítési eljárások 
ezt a problémát elhárítják a digitális másolatkészítés elől. Az eredmény: a széles 
közönség tagjai otthon, számítógépük előtt ülve képesek néhány perc alatt  egy-két 
egérkattintással az eredetivel megegyező, vagy attól csak emberi érzékszervek által 
érzékelhetetlenül kis mértékben különböző minőségű másolatokat készíteni, s azo-
kat interneten keresztül a fél világgal megosztani, a jogosultnak pedig mindennek 
megakadályozására gyakorlatilag semmilyen lehetőség nem áll rendelkezésére. 

A digitális korszak másik problémája a technika által lehetővé tett új terjesztési 
módok kihasználása ebben, a digitális másolásnak kitett környezetben. Például ho-
gyan biztosíthatja jogainak védelmét a jogosult akkor, ha úgy szeretné eladni a fil-
met tartalmazó hordozót, hogy azt a vásárló csak háromszor nézhesse meg, vagy ha 
művét az interneten teszi hozzáférhetővé, oly módon, hogy lehetséges csupán egy-
szeri hozzáférést „vásárolni”. Az előbbi esetben az érzékelések számához hozzáiga-
zított fogyasztói ár, az utóbbi esetben a hozzáférés egyszerű módja a közönség 
tagjai számára is nyilvánvalóan vonzóvá tenné az efféle új terjesztési módokat. A 
jogosultak mégsem fogják alkalmazni ezeket mindaddig, ameddig jogaik védelmét 
biztosítottnak nem látják, amíg nem biztosak abban, hogy az közönség tagja való-
ban csak azt az érzékelést valósítja meg, amiért fizetett, s főként, hogy nem kezd a 
műpéldány jogosulatlan másolásába. 

Akár digitális másolatkészítésről, akár újfajta műterjesztési módokról van szó, a 
szabad felhasználások megítélésére használt három lépcsős teszt8 eredményekép-
pen a szerzői jogi jogosultságok és a közönség által jogszerűen végezhető cselek-
mények éppúgy egyensúlyban vannak, mint korábban, az analóg korszakban. Mivel 
a teszt a szerzői kizárólagos joggal szemben álló korlátok határát éppen ott vonja 
meg, ahol azok a jogosultak érdekeit még nem sértik, ezért jogszerűen ezeket az 
érdekeket a közönség tagjai továbbra sem sérthetik meg. Önmagában a technika 
fejlődése tehát még nem okozná a szerzői jogi egyensúly, vagyis az alkotók és más 
jogosultak érdekei illetve az egyéb társadalmi érdekek közötti kiegyenlített viszony 
felborulását. Az azonban, hogy a jogsértések a jog által szinte megközelíthetetlen 
helyen, a  magánlakásokban történnek, s ezért de facto szinte kivétel nélkül szank-
ció nélkül maradnak, s így a jogosultak a részükre biztosított jogosítványokkal nem 
képesek megvédeni érdekeiket, már – bár hangsúlyozottan csak a tények szintjén – 
a szerzői jog kényes egyensúlyának megbomlásához vezet.9 



Ha azonban mindez igaz, s a probléma jogérvényesítési jellegű, akkor annak leg-
kívánatosabb megoldása a jogkövetés elősegítése lehet.  

Ennek szolgálnak eszközéül a hatásos műszaki intézkedések, amelyek biztosít-
hatják, hogy a közönség tagjai még ha akarják se tudják túllépni a felhasználásnak 
számukra engedélyezett körét, vagy – például a csak néhányszor lejátszható CD 
esetében – csak a jogosulttal történt előzetes megállapodás keretein belül maradva 
érzékeljék a művet. Bár ezek a technológiák mindig is sebezhetőek maradnak a 
támadások ellen, arra mindenképpen megfelelőek, hogy segítsenek „a becsületes 
embernek becsületesnek maradni”.10 

A HATÁSOS MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES JOGI ALAPOK 

A hatásos műszaki intézkedésekkel elérni kívánt két fő cél a művek szerzői jogilag 
releváns felhasználásainak korlátozása, illetve a műérzékelés meghatározott keretek 
közé szorítása.  

Utóbbi az, amellyel kapcsolatban a hozzáférés fogalma fontossá válik. A jogo-
sultak ugyanis az érzékelést szerzői jogi jogosítványaik alapján nem korlátozhatják. 
Minden érzékelést megelőz azonban egy hozzáférés. A műpéldányhoz való hozzá-
férés az analóg környezetben is könnyen megfogható, s ez a digitális technológia 
esetében sincs másként. Egy DVD lemez megvásárlása, egy fájl letöltése élesen 
elkülönül annak érzékelésétől. A műhöz való hozzáférés elkülönülése pedig a digi-
tális műrögzítés azon sajátosságából ered, hogy annak során az alkotás emberi ér-
zékszervek által nem érzékelhető formában kerül tárolásra, s így műérzékeléshez 
mindig szükség van egy eszközre, ami a digitális jeleket zenévé, beszéddé, képekké 
alakítja. Ennek a berendezésnek az adott műalkotás érzékelhetővé tételét eredmé-
nyező működtetése tekinthető műhöz való hozzáférésnek.  

Bár a jogosultak a többszörözés jogára hivatkozva megakadályozhatják alkotása-
ik másolását, magát az érzékelést semmilyen jogi alapjuk sincs közvetlen befolyásuk 
alá vonni. Ha azonban képesek olyan jogalapot találni, ami révén ellenőrizhetik a 
hozzáférést, (s ne felejtsük, a digitális környezetben ez tulajdonképpen a lejátszó-
berendezés működésének befolyásolását jelenti) akkor az ezt követő érzékelésre is 
hatással lehetnek. 

Mindezek alapján kétféle hatásos műszaki intézkedés-típust, (s velük kapcsolat-
ban két problémakört is) különböztethetünk meg: az egyik a másolásvédelmi, a 
másik pedig a hozzáférést korlátozó hatásos műszaki intézkedések csoportja. 

A HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA 

Tekintettel arra, hogy a hatásos műszaki intézkedések nagy része a hozzáférést kor-
látozza, az ilyen intézkedések alkalmazásának jogszerűsége kulcskérdés. De vajon 
mit is jelent az, hogy valakit megillet a hozzáférés korlátozásának joga? 



Rendkívül világos választ kapunk, ha a kérdést egy rövid jogelméleti elemzésnek 
vetjük alá.11 A hozzáférés korlátozásának jogát Wesley Newcomb Hochfeld fogal-
mait alkalmazva szempontból inkább mint egy felhatalmazottságot foghatjuk föl: a 
jogosult olyan a helyzetben van, hogy saját cselekményével mások jogi viszonyait 
megváltoztathatja. Ez a cselekménye a hozzáférés korlátozása. Egy példával szem-
léltetve a jogosult maga döntheti el, hogy számítógépes programját jelszóval védi-e 
vagy sem. Amennyiben úgy dönt, hogy alkalmazza a védelmet (korlátozza a hozzá-
férést), a szoftver jogszerű felhasználója is csak a jelszó begépelésével valósíthat 
meg jogszerű hozzáférést, míg ha ilyen védelem nincs, nyilvánvalóan mindenféle 
ellenőrzés nélkül is jogszerűen indíthatja a programot. 

Ha a hozzáférés korlátozására szóló felhatalmazottság fennállását vizsgáljuk, azt ta-
pasztalhatjuk, hogy a jogosultak ennek mindig is változatos formáival rendelkeztek. 

Kiváló példa erre a mozi, ahol csak a belépőjeggyel rendelkezők nézhetik meg a 
filmet, holott maga a filmnézés – lévén puszta műérzékelés – szerzői jogi szem-
pontból irreleváns cselekmény. Másik klasszikus eset a könyvkereskedő által gyako-
rolt „hozzáférési jog”, aki a műpéldány tulajdonjogának megszerzését (mint a 
könyv elolvasását – érzékelését – megelőző műpéldányhoz való hozzáférést) korlá-
tozza úgy, hogy áll a kasszánál és követeli a vételárat. Ezeknek a felhatalmazottsá-
goknak az alapja azonban egy olyan igény-jog (a moziépület ill. a műpéldány tulaj-
donosának tulajdonosi jogosítványa), amelynek semmi köze sincs a szerző joghoz, 
csupán mintegy véletlenül alkalmasak arra, hogy a jogosult érdekeit védjék. 

Van-e azonban olyan, a művekhez való hozzáférés befolyásolására szóló felha-
talmazottság, amelynek szerzői jogi alapja van, s amelynek közvetlen célja éppen a 
jogosultak jogainak védelme? 

A válaszhoz meg kell vizsgálnunk, hogy mi szolgálhat egy ilyen felhatalmazott-
ság alapjául.  

A hochfeldi fogalompárokat tekintve minden felhatalmazottsággal korreláció-
ban beavatkozásnak kitettség áll, így van ez a hozzáférés befolyásolására szóló fel-
hatalmazottság esetében is. Amennyiben a felhatalmazottsággal élnek, a beavatko-
zásnak kitett fél oldalán kötelezettség keletkezik (melynek tartalma egy bizonyos 
magatartástól való tartózkodás),  ezzel korrelációban pedig egy igény-jog áll. A fenti 
példákban mindezek az igény-jogok és kötelezettségek világosak voltak: a tulajdo-
nos igényelhette, hogy az engedélyével (jeggyel) nem rendelkezők ne lépjenek be az 
ingatlanába, a jeggyel nem rendelkezők pedig kötelesek voltak tartózkodni a tulaj-
donlásban való zavarástól.  

A szerzői jogi jogosult műhöz kapcsolódó jogait áttekintve azonban nem talá-
lunk olyat, ami önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy egy hasonló felhatalma-
zottság alapjául szolgáljon. Egy ilyen igény-jog valahogy így szólna: „igény-jog az 
engedély nélküli hozzáféréstől való mentességre”. Bár a szerzői jog rengeteg jogot 
biztosít a jogosultaknak, sem ilyen igény-jogot, sem pedig olyan kötelezettséget 
nem tartalmaznak, aminek korrelatívjaként ilyen igény-jog létezésére következtetni 
lehetne.12 Ellenkezőleg: mindenki szabadon hallgathat otthon zenét, olvashat köny-
vet – egyszóval érzékelhet műalkotásokat, amit pedig sok esetben a szerző által 



nem engedélyezett (igaz, tiltani még csak nem is kívánt) hozzáférésnek kell meg-
előznie. 

Mégis, mert minden szerzői jogilag releváns, és a szerző engedélyét megkívánó 
felhasználást hozzáférés előz meg, kizárólag ebben a meghatározott körben a jogo-
sultnak fennáll egyfajta joga, amit a következőképpen fogalmazhatunk meg: „igény-
jog az engedélyköteles felhasználás céljából történő engedély nélküli hozzáféréstől 
való mentességre”. Ez tehát kizárólag abban a körben áll fenn, ahol kifejezetten a 
mű szerzői jogilag releváns, engedélyköteles felhasználása (pl. másolása) céljából 
történik a hozzáférés. Erre az igény jogra pedig épülhet egy ugyanekkora terjede-
lemmel rendelkező felhatalmazottság a hozzáférés korlátozására. 

Kérdésünkre tehát a válasz: igen, van (és mindig is volt) szerzői jogon alapuló 
felhatalmazottság a hozzáférés korlátozására, azonban ez csak egy jóval szűkebb 
körben gyakorolható, mint a más területekről származó13 felhatalmazottságok.14 

A MÁSOLÁS KORLÁTOZÁSHOZ VALÓ JOG 

A másolás korlátozásához való jogot a fentiekhez hasonlóan vizsgálhatjuk. A jog  
mibenlétével kapcsolatban azonban rögtön azt állapíthatjuk meg, hogy ez esetben 
nem egy felhatalmazottsággal állunk szemben. A hozzáféréssel ellentétben a több-
szörözés jogának részét képző másolás ugyanis régóta ismert kategória a szerzői 
jogban, s annak gyakorlására a jogosultnak kizárólagos joga van. Hiába látja el tehát 
a jogosult másolásvédelemmel a hordozót, ezzel nem változtatta meg a közönség 
tagjának a másolástól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettségét, az a hatásos 
műszaki intézkedés alkalmazása előtt éppúgy fennállt, mint utána.  

Ha a jogosult kizárólagos jogának biztosítására intézkedést alkalmaz, az inkább 
jogának gyakorlásként fogható fel, mintsem önálló cselekményként, amit valamely 
jogosultsággal meg kellene alapoznia. Erre nyilvánvalóan nincs szükség sem a köny-
nyűzenei koncerteken felállított, videokamerák és hangrögzítő eszközök bevitel-
ének megakadályozására szolgáló fémdetektoros kapuk esetében, sem pedig akkor, 
ha a jogosult egy olyan hatásos műszaki intézkedést alkalmaz, amelynek eredmé-
nyeképpen a hordozóról analóg felvevőfejjel nem lehet élvezhető minőségű máso-
latot készíteni.15  

A másolásvédelem célját szolgáló műszaki intézkedések alkalmazásának kereteit 
mindezek alapján jóval könnyebben meghatározhatjuk, mint a hozzáférést korláto-
zókét. Nem kell a felhatalmazottság alapját képező jog terjedelmét felkutatni, mivel 
itt joggyakorlásról van szó. Ennek terjedelme pedig nyilvánvalóan magának a jog-
nak a terjedelme, a szerzői jogi monopólium korlátai tehát egyúttal a szerzői jog 
alapján alkalmazott másolást korlátozó hatásos műszaki intézkedések korlátait is 
jelentik. 

A hozzáférés korlátozása esetében megfigyelhettük, hogy a szerzői jogon kívül 
eső jogalapok segítségével a jogosult képes a szerzői jog korlátok keretein kívül is 
érvényesíteni érdekeit. A másolás korlátozása esetén erre elvileg szintén van lehető-
ség: akkor, ha a jogosult olyan másolásvédelmi eljárást alkalmaz, amelyet a jog ön-



magában is védelemben részesít, tekintet nélkül arra, hogy a célja a szerzői mű 
többszörözésének megakadályozása. Mindenesetre, az elvi lehetőség ellenére ilyen 
védelmet egészen a két WIPO egyezmény bizonyos nemzeti jogokba történő beül-
tetését megelőzően nehezen lehetett elképzelni. 

AZ IPAR ÁLTAL MEGTEREMTENI KÍVÁNT RENDSZER 

Látható tehát, hogy a digitális korszak előtt nemcsak a lehetőség volt meg a hozzá-
férés illetve a másolatkészítés technikai eszközökkel történő korlátozására, hanem a 
jogosultak ezzel a lehetőséggel adott esetben éltek is. 

Egy, a digitális környezetre kialakított másolás- és hozzáférés-korlátozási rend-
szer számára mindezek az előzmények meglehetősen szilárd alapot nyújthatnak. 

Gyakorlatilag erre a rendszerre támaszkodtak a jogosultak – pontosabban azok 
egyik legnagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportja, a nagy le-
mezkiadók – amikor közvetlenül a WIPO egyezmények elfogadása előtt16 számító-
gép- és szórakoztató elektronikai iparral közösen hozzáfogtak a DVD-ken elhelye-
zendő szerzői jogi tartalmat védő  műszaki intézkedések kidolgozásához. A rend-
szert nemcsak azért érdemes röviden áttekinteni, mert a CSS17 máig a legjelentő-
sebb hatásos műszaki intézkedés, hanem mert jogi technikáját tekintve rendkívül 
kreatív megoldás, s alapelve más hasonló rendszerek létrehozásakor is felhasználha-
tó. 

A CSS (és a hasonló jellegű technológiák) a védelem három lépcsőjén alapulnak. 
Az első lépés egy olyan műszaki eljárás kifejlesztése, amelyik működése folytán képes 
lehetetlenné tenni a korlátozni kívánt cselekményeket. A választ a CSS esetében a 
digitális technika kihívásaira maga a digitális technika adta meg; a kérdéses eljárást 
éppen az új technológia segítségével fejlesztették ki.18 A védelem második eleme en-
nek a technológiának az olyan módon történő széleskörű elterjesztése, hogy alkal-
mazása ennek ellenére ellenőrizhető maradjon, és védelme biztosított legyen. Erre 
kiváló lehetőséget nyújtott a szabadalmi jog: a jogosultak gyakorlatilag egy, adatok 
titkosítására, tárolására és kódolt átvitelére szolgáló eljárást dolgoztak ki, majd ezt 
egy általuk létrehozott nonprofit szervezet által licenszelik bárkinek, aki elfogadja a 
feltételeket, és megfizeti az egyébként csak az adminisztrációs költségek fedezését 
szolgáló díjat. A kulcs a technológia felhasználását engedélyező szerződésben van: 
ez csak olyan feltételekkel engedélyezi a CSS technológiával kódolt tartalom leját-
szására alkalmas eszközök készítését, hogy azok ne legyenek alkalmasak másolat 
készítésére. 

Mindez hatékony védelmet nyújt a DVD-n található tartalom jogosulatlan „há-
zi” másolásával szemben, vagyis amikor megfelelő eszközök híján a közönség tagja 
maga kerüli meg a védelmet. Ugyanakkor lehetőséget ad fellépni azok ellen is, akik 
maguk ugyan nem követnek el szerzői jogi jogsértést, de lejátszó, vagy megfelelő 
szoftver gyártásával másoknak teremtenek erre lehetőséget. Velük szemben a sza-
badalom jogosultja a bitorlás esetén fennálló jogi igényekkel élhet. 



Látható tehát, hogy itt egy szerzői jogon kívül eső jogra alapított felhatalmazott-
ság gyakorlásáról van szó. A jogosultak tulajdonképpen nem magát a műhöz való 
hozzáférést, hanem a CSS technológia használatát korlátozzák, mégpedig a szaba-
dalmi jog területéről származó jogosítványukkal. Ezzel még akkor is ellenőrzés alatt 
tarthatják a szerző művekhez való hozzáférést, ha szerzői jogi jogsértés egyébként 
nem történik, vagyis a szerzői jog által adott védelemnél sokkal erőteljesebb esz-
közre tesznek szert. 

Mégis, a jogosultak a rendszer harmadik pilléreként megfelelő, sui generis jogi vé-
delmet kívántak az  általuk alkalmazott eljárások számára. Ennek több oka volt, 
ezek közül Mark és Turnbull cikke kettőt említ:19 egyrészt, egy sui generis védelem 
bizonyossá teszi a hatásos műszaki intézkedések jogérvényesítés során történő al-
kalmazhatóságát, és a joggyakorlat szintjéről a törvényhozáséra teszi át az elfogad-
hatóságukról szóló esetleges vita színterét. A másik ok, mely szerint a digitális kör-
nyezetben alkalmazott műszaki intézkedések mindig is sebezhetőek, s ezért kiját-
szásuk ellen a jognak védelmet kell biztosítania, kevésbé látszik elfogadhatónak, 
mert a CSS eljárás védelmére a szabadalmi oltalom megfelelő eszközt jelent. Mégis, 
ha más lehetséges műszaki intézkedésekre gondolunk, amelyek nem  egy, a  CSS-
éhez hasonló szabadalmi rendszeren alapulnak, akkor elképzelhető, hogy szükség 
van ilyen, sui generis törvényi védelemre. Ebben az esetben ugyanis elképzelhető, 
hogy ha a hatásos műszaki intézkedés – hasonlóan a moziban váltott jegyhez – csak 
az érzékelést korlátozza, megkerülése ellen esetleg sem a szerzői jogon belül, sem 
azon kívül nem lehet jogalapot találni.  

A WCT ÉS A WPPT 

A hatásos műszaki intézkedések megfelelő működéséhez szükséges védelmet végül 
a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kidolgozott két szerzői jogi témájú nem-
zetközi szerződés20 biztosítja. A WCT 11. cikke kimondja (s ennek megfelelő sza-
bályozást tartalmaz a WPPT 18. cikke is): 

„A szerződő felek megfelelő jogi védelmet és jogorvoslatokat biztosítanak a 
szerzők által alkalmazott azon hatásos műszaki intézkedések megkerülése ellen, 
melyeket e szerződésben vagy a Berni Konvencióban biztosított jogaik gyakorlásá-
val kapcsolatban alkalmaznak, s amelyek a műveikkel kapcsolatos olyan cselekmé-
nyeket korlátoznak, amelyeket a szerzők vagy a jog nem engedélyeznek.”21 

A szöveget olvasva két körülmény tűnik fel: egyrészt,  az egyezmények csak a 
nemzetközi szerződések által biztosított jogok védelmére rendelt hatásos műszaki intéz-
kedéseket védik. Nem kívánják tehát szankcionálni azt, ha valaki egy, csupán az 
érzékelést korlátozó eljárást kerül meg, elvileg védelem nélkül hagyva olyan hatásos 
műszaki intézkedéseket is, amelyek bizonyos műhasznosítási formák (amelyek ese-
tében az érzékelések számához hozzá lehet igazítani az árat) megvalósításához el-
engedhetetlenek.22 



Mindazonáltal, az egyes nemzeti átültetéseket vizsgálva látni fogjuk, hogy egyes 
államok kevesellve a WIPO által adott védelmet, a hatásos műszaki intézkedések 
fogalmát ezekere az eljárásokra is kiterjesztették. 

A másik fontos körülmény, hogy az egyezmény a védelemnek a „megfelelő” 
voltát követeli meg, és semmi egyéb konkrétummal nem szolgál. Ez később alkal-
mat adott az egyes államoknak arra, hogy a védelmet egymástól különböző módo-
kon valósítsák meg, egy, a szerzői jog történetében szokatlanul sokszínű szabályo-
zást teremtve.  

A HATÁSOS MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK ÉS A SZERZŐI JOG 
KORLÁTAI 

A hozzáférés és a másolás korlátozásának vizsgálata során megállapítottuk, hogy 
azok az eljárások, melyek a szerzői jogon kívül eső alapokról építkezve korlátozzák 
a közönség tagjainak cselekményeit, jóval szélesebb körben képesek hatást gyako-
rolni, mintha kizárólagos szerzői jogra hivatkoznának. Tekintettel arra, hogy – ép-
pen a hatékonyabb védelem érdekében – a nemzeti jogalkotások a hatásos műszaki 
intézkedések WCT és WPPT által megkövetelt védelmét minden esetben szerzői 
jogtól független jogalapként alakították ki, érdemes közelebbről is megvizsgálnunk, 
hogy ez mennyiben képes megváltoztatni a szerzői jog nemcsak az alkotót, de a 
közönséget is védő szabályainak hatását. 

Egy szerzői jogon kívüli jogosítvány gyakorlása figyelmen kívül hagyhatja mind 
a szerzői jog határait, mind pedig korlátait. A kizárólagos jog ugyanis nem terjed ki 
a szerzői jogilag irreleváns cselekményekre, így például az érzékelésre. Máshonnan 
származó jogokkal azonban akár ezeket is korlátozni lehet, ahogyan ez a színház, 
vagy a megfelelő törvényi alappal rendelkező hatásos műszaki intézkedéssel védett, 
csak meghatározott számú lejátszást engedő filmes CD esetében történik. 

Másrészt egy szerzői jogtól független jogalap nincs tekintettel a kizárólagos jo-
gok korlátaira sem. Az ilyen módon negligált szabad felhasználások és a jogszerű 
felhasználót megillető egyéb jogosítványok a gyakorlatban rendkívül sok problémát 
vetnek fel, a ma széles körben alkalmazott hatásos műszaki intézkedések ugyanis 
képtelenek arra, hogy jogszerűtlen és (a valóságban esetleg sokkal ritkábban előfor-
duló) jogszerű hozzáférés ill. felhasználás között különbséget tegyenek. A kérdés a 
gyakorlat szemszögéből ezért tulajdonképpen úgy vetődik föl, hogy szabad-e elvet-
ni egy eljárás jogi védelmét csak azért, mert egy szűk körben nincs tekintettel a 
szerzői jog bizonyos korlátaira (például a magáncélú másolatkészítésre). A jogalko-
tók a kérdésre jórészt nemmel feleltek, Ginsburg szemléletes megfogalmazása sze-
rint ez ugyanis olyan lenne, mintha a szabad felhasználás, mint farok csóválná a 
kizárólagos szerzői jogok kutyáját.23 

Mindezeket a problémákat a jogalkotók úgy próbálták meg megoldani, hogy a 
hatásos műszaki intézkedéseket védő, szerzői jogtól független szabályokat valami-
lyen módon mégis függővé tették a kizárólagos jogtól, illetve annak különféle korlá-



taitól. A nemzeti szabályozások kialakításából is látszik, hogy erre többféle elvi 
megoldás kínálkozott – van ahol sui generis korlátok vonatkoznak a hatásos mű-
szaki intézkedések megkerülésének tilalmára, míg máshol a műszaki intézkedések 
alkalmazhatóságának körét korlátozták. 

Mindegy azonban, hogy technikailag milyen megoldást alkalmazott a jogalkotó, 
a konkrét szabályok kialakítása révén hozzányúlt ahhoz, amit a dolgozat elején 
szerzői jogi egyensúlynak neveztünk. Hiába nem szerzői jogi szabályok megalkotá-
sáról van itt ugyanis szó, a hatásos műszaki intézkedések védelme olyan nagy hatás-
sal van a szerzői jogosítványok és kivételek reális gyakorolhatóságára, hogy a jogal-
kotó majd’ minden szabad felhasználást és kivételt egyenként kénytelen volt mér-
legre tenni, és eldönteni, hogy veszni hagyja, vagy megpróbálja biztosítani érvénye-
sülését.  

A dolgozatban megvizsgáltuk, milyen kihívásokat rejt a szerzői jog számára a di-
gitális korszak beköszönte. Megállapíthattuk, hogy a jogsértések jellegének és tö-
megének változásaira s a gyakorlatban ennek nyomán felboruló szerzői jogi egyen-
súlyra, az új műhasznosítási formák megvalósításának problémáira a jog meglévő 
eszközei nem képesek hatékony és mindenre kiterjedő választ adni. A megoldást 
megtalálhatjuk, mégpedig éppen a digitális technikában, egyértelmű azonban, hogy 
ehhez újfajta jogi védelemre van szükség. 

A hozzáférés korlátozásának kérdései, a megfelelő jogalap megtalálása vagy a 
szerzői jog korlátainak és az új védelemnek az összehangolása számos döntési hely-
zettel állítja szembe a jogalkotókat. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a szerzői jog 
ma már nemcsak az alkotók és a széles közönség, de a szerzői jogi „exportőrré” és 
„importőrré” vált államok gazdaságainak érdekeit is védi, világossá válik, hogy 
ezekben a helyzetekben nemzetközi egyezmények megfelelően pontos útmutatása 
nélkül minden állam olyan döntéseket hoz, hogy egy saját maga által „megfelelő-
nek” tartott rendszert alakíthasson ki. 

Emiatt nem is adható meg a hatásos műszaki intézkedések védelmének nemzet-
közileg egységes fogalma illetve tartalma, s az egymástól mind technikailag, mind 
pedig végső hatásában különböző nemzeti jogalkotási eredmények bemutatásához 
is az egész dolgozattal összevethető terjedelmű további elemzésre van szükség. 
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JEGYZETEK 
1 Külön érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a monopólium korlátozása mellett 

szóló érvek egyúttal a kizárólagos jog fennállását is igazolják. Mivel lehetne ugyanis job-
ban előmozdítani a kultúra kiteljesedését, mint az alkotók anyagi és erkölcsi ösztönzésé-
vel? 

2  Ha egészen pontosan akarjuk meghatározni egy kívánatos szerzői jogi egyensúly alapjait, 
alkotmányos elvekhez kell visszanyúlnunk. Gyenge Anikó szerint ma a tulajdonhoz való 
jog, a tulajdon alkotmányos védelme, az emberi méltósághoz való jog, a művészeti sza-
badsághoz való jog, az információs szabadság jog és a kultúrához való jog azok amelyek 
egyensúlyát a szerzői jog tükrözi.  GYENGE ANIKÓ: id. m. (2003.) 

 



 
3 WIPO Szerzői Jogi Egyezmény (WIPO Copyright Treaty, WCT) és WIPO Előadóművé-

szek és Hangfelvételelőállítók Jogairól Szóló Egyezmény (WIPO Performances and 
Phonograms Treaty, WPPT). 

4 Egészen pontosan WCT és a WPPT, csak egy célt fogalmaz meg, s annak megvalósítása 
érdekében az egyes államok alkották meg ezt az új jogot. 

5 A szerző a hozzáférési-jog alatt a következőt érti: jog annak a módnak az ellenőrzés alatt 
tartására, amely módon a közönség tagja a művet érzékeli. JANE C. GINSBURG: From 
Having Copies to Experience Works: the Development of an Access Right. = U.S. Co-
pyright Law. 7. (hozzáférés: 2003.05.03.) 
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2001.10.  

7 JANE C. GINSBURG: Copyright Legislation for the „Digital Millennium” 23 Columbia-VLA 
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8 Ld. TRIPS 13. cikk, BUE 9. cikk, Szjt. 33. szakasz (2). 
9 A későbbi elemzés megmutatja majd, hogy ez a képtelenség inkább gyakorlati, mintsem 

elvi. A meglévő jogosítványok ugyan önmagukban alkalmasak volnának hatásos műszaki 
intézkedések nagy részének védelmére, de csak olyanokéra, amelyek a jogszerű (pl. sza-
bad) felhasználásokat és a puszta érzékelést nem gátolják. Igaz azonban, hogy ilyen hatá-
sos műszaki intézkedéseket eddig még senkinek sem sikerült kifejlesztenie, és az is, hogy 
a korábbi jogi védelem csak nehézkesen igazolható és nem elég erős illetve kiterjedt ah-
hoz, hogy minden új igénynek megfeleljen 

10 DEAN S. MARKS – BRUCE H. TURNBULL: Technical Protection Measures: The 
Intersection of Technology, Law and Commercial Licenses 199. = European Intellectual 
Property Review. 2000. 5.  

11 A következő elemzés, a hozzáférési jog fogalmának Hochfeld jogi fogalmaival történő 
vizsgálata Thomas Heide ötletén alapszik (HEIDE, 2001.) Az elemzés alapjául szolgáló 
munka: Wesley Newcomb Hochfeld: Alapvető jogi fogalmak a bírói  érvelésben, magyar 
fordítása megtalálható: SZABÓ MIKLÓS – VARGA CSABA (szerk): Jog és nyelv. id. m.. 
(2000.) 

12 Még a mű nyilvánosságra hozatala előtt – amikor a szerzőnek a legtöbb jogosítvány áll  
rendelkezésére a mű sorsának és felhasználásának befolyásolására – sem beszélhetünk a 
szerzői jog alapján fennálló ilyen jogról. Ebben az esetben ugyanis a hozzáféréssel – pél-
dául a kézirat eltulajdonításával – szemben dologi jogi igényt lehet támasztani. Egy könyv 
elemelése, de akár elolvasása is – hiába történik a nyilvánosságra hozatal előtt – szerzői 
jogilag irreleváns. Szerzői jogi igény csak akkor áll fenn, ha a lopást tényleges engedély 
nélküli nyilvánosságra hozatal követi, ami már a szerző kizárólagos joga lenne. 
Mindazonáltal érdekes, hogy pont a nyilvánosságra hozatal előtt fennáll ugyan a szerző-
nek egyfajta felhatalmazottsága, de ez a jogviszony másik oldalán a fél javára megvalósuló 
beavatkozásnak kitettségként jelentkezik – ha a szerző él nyilvánosságra hozza művét, a 
másik félnek egy sor jogosultsága nyílik meg pl. Szjt. 19. §  – Vö. HOCHFELD 93.  

13 A kérdés későbbi részletesebb kifejtése előtt már itt érdemes hangsúlyozni azt, hogy a 
WIPO egyezmények által bevezetett, hatásos műszaki intézkedéseket érintő védelem 
nem szerzői jogi jellegű. 

14 Különösen plasztikusan mutatja mindez a szerzői jog alapját jelentő, kiegyensúlyozandó 
társadalmi érdekek jelentőségét. Az, hogy a szerzői jogon kívülről származó jogosítvá-

 



 

nyok sokkalta kedvezőbb helyzetbe hozzák a szerzői jogi jogosultakat, mint maga a szer-
zői jog, ami pedig éppen az alkotók védelme érdekében született, csupán látszólagos el-
lentmondás. A szerzői jognak nem csupán az a célja, hogy az alkotók anyagi és erkölcsi  
megbecsülését biztosítsa, ezen keresztül valójában a társadalom érdekeit védi, célja végső 
soron a közművelődés és a közösség kulturális élete kiteljesedésének előmozdítása. Ezt a 
végső célt a szerzők korlátlan jogai veszélybe sodornák, éppen ezért is szorítja azokat 
korlátok közé. Ennek a gondolatnak a részletes  kifejtését ld. GYENGE: id. m.  (2003.) 

15 Pl. a Macrovision technológia, leírását ld. MARKS – TURNBULL (2000.) függelékében  
16 1996 tavaszán, ld. MARKS – TURNBULL: id. m. (2000.) 205. 
17 CSS – Content Scrambling System 
18 Részletes leírását ld. MARKS – TURNBULL: id. m.  (2000.) függelékeiben 
19 MARKS – TURNBULL: id. m.  (2000.) 200.  
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against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in 
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concerned or permitted by law.” 

22 Érdemes itt még egyszer hangsúlyozni, hogy ilyen műhasznosítási formák régóta létez-
nek, pl. a mozi vagy a színház is működik a WIPO egyezmények védelme nélkül. A 
konkrét esetben is elvileg elképzelhető egy más jogosultságon alapuló védelem megvaló-
sítása, annak ellenére, hogy e védelem alapjai nem a WIPO egyezmények lennének. 

23  Másrészről azonban, egy hatásos műszaki intézkedéseket védő szabály esetleg lehetővé 
teszi, hogy egy szerzői jogilag nem védett szerzői műhöz való hozzáférést egy kiadó mi-
nimális egyéni-eredeti teljesítményére (pl. egy DVD-n tárolt megfelelő tartalomjegyzék-
re) hivatkozva hatásos műszaki intézkedéssel zárjon el mindenféle, egyébként bárki által 
végezhető felhasználás elől. Bár a kutyát ezúttal nem a közönség, hanem a jogosult csó-
válja, a jelenség éppúgy nem kívánatos. (GINSBURG: id. m.  [1999.] 145. és 147.) 


