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1. A
választott tém

akör
jelentõsége

K
orunk vitathatatlanul fontos és m

egkerülhetetlen területe az elektronikus/digitális doku-
m

entum
ok szerzõi jogi m

egítélése. Igaz ez – sok egyéb terület m
ellett – a hazai és nem

zet-
közi könyvtári rendszerre is. K

utatásom
 célja e sokrétû problém

a feltárása, értelm
ezése, il-

letve m
egoldások keresése, m

ellyel ebben a nehezen átlátható tém
ában a m

egfelelõ tájéko-
zódáshoz kívánok hozzájárulni.

N
apjainkra a globális gazdaság által irányított inform

ációs társadalom
ban az

Internetnek köszönhetõen elektronikus/digitális dokum
entum

ok m
illiói árasztják el a vilá-

got. E „határtalan” inform
ációfolyam

 alapjaiban változtatta m
eg a korábbi idõszak „hagyo-

m
ányos” m

ûvekre kidolgozott és jól m
ûködõ szerzõi jogi szabályozását, m

ely ebben a kör-
nyezetben nem

 állja m
eg a helyét. A

m
egfelelõ m

egoldás nem
 pusztán a szerzõknek, m

û-
vek elõállítóinak az érdeke, hanem

 a kiadók, szolgáltatók, jogalkotók, könyvtárosok egy-
aránt szeretnének m

egbízható jogi háttérrel dolgozni. Persze a m
ásik oldalról, a felhaszná-

lókról sem
 szabad m

egfeledkezni, akik e nehezen követhetõ, illetve csak részben szabályo-
zott területen gyakran akaratukon kívül sértik m

eg a szerzõi jogot.

2. C
élkitûzés, a kutatás tárgya és m

ódszere

K
utatásom

 célja annak m
egválaszolása, hogy m

iként valósítható m
eg az Interneten keresz-

tül töm
egesen terjedõ elektronikus/digitális tartalom

 szerzõi jogi szabályozása, különös te-
kintettel a hazai könyvtárak vonatkozásában. A

problém
akör kifejtése céljából az értekezés-

ben röviden áttekintettem
 az Inform

ációs Társadalom
, az Internet, illetve az általa közvetí-

tett digitális kultúra alapjait, összefüggéseit, hiszen ezek lefektetése nélkül nehezen értel-
m

ezhetõ az a m
egújult környezet, m

elynek szerzõi jogi szabályozása annyi problém
át rejt

m
agában. V

izsgálom
 a digitalizálási eljárásokat, illetve az elektronikus dokum

entum
ok ter-

m
észetét. Á

ttekintek néhány m
egkerülhetetlen szerzõi jogi alapfogalm

at, m
ajd röviden be-

m
utatom

 a szerzõi jog történetének legfontosabb állom
ásait. Ö

sszefüggéseiben tanulm
á-

nyozom
 a könyvtárak, elektronikus dokum

entum
ok és szerzõi jogok kapcsolatát, s végül

bizonyos m
egoldási törekvéseket, kezdem

ényezéseket veszek szem
ügyre.

D
isszertációm

 készítésekor igyekeztem
 az elm

életi és gyakorlati ism
ereteket egyaránt

hasznosítani és elem
ezni. 

A
z elm

életi háttér feltárása a hazai és nem
zetközi jogtudom

ányi, valam
int könyvtár- és

inform
ációtudom

ányi szakirodalom
, illetve szaksajtó áttekintésével valósult m

eg, m
ely

egyaránt jelentette hagyom
ányos és elektronikus források elem

zését. 



A
gyakorlati részekre vonatkozó inform

ációm
at elsõsorban szem

élyes tapasztalatok út-
ján szereztem

 m
eg. M

egkönnyítette a helyzetem
et a különbözõ típusú könyvtárakban vég-

zett több éves m
unkám

, m
ely által a szakm

ai tapasztalat m
ellett a szerzõi jog gyakorlati

m
egvalósulásával is m

egism
erkedhettem

. Em
lítést érdem

elnek ezen túl a konferenciákon
való részvételeim

, a könyvtári és jogi szakem
berekkel folytatott konzultációim

.
Itt kell m

egem
lítenem

 az oktatói m
unkám

 során kollégáim
tól és hallgatóim

tól kapott
észrevételeket, m

egjegyzéseket is, m
elyek szintén nagyban hozzájárultak disszertációm

m
egszületéséhez.

3. A
kutatás eredm

ényeinek összefoglalása: következtetések, javaslatok

I. tézis: A
könyvtárak – hazai és nem

zetközi szinten egyaránt – nagy változáson m
en-

nek keresztül, hiszen a digitális dokum
entum

ok töm
eges elterjedése és ezzel párhuza-

m
osan a hagyom

ányos papíralapú dokum
entum

ok visszaszorulása következtében az
eddigi dokum

entum
-központú szem

léletet fel kell váltania az inform
ációt elõtérbe he-

lyezõ és szolgáltató könyvtárképnek.

D
olgozatom

ban részletesen leírom
, statisztikai adatokkal igazolom

, hogy m
ilyen m

érték-
ben változott m

eg az utóbbi két évtizedben a hagyom
ányos és digitális dokum

entum
ok ará-

nya, m
ely egyértelm

ûen bizonyítja, hogy egy m
ásfajta szem

lélet szükségeltetik a könyvtárak
szám

ára is, hiszen ez utóbbi dokum
entum

típus kezelése nem
 hasonlítható az elõbbihez. 

A
dokum

entum
 fogalm

a az idõk során sokat változott. A
dokum

entum
 lényege, hogy az

inform
ációt rögzítve tartalm

azza. A
dokum

entum
 olyan önálló szellem

i term
ék, független

inform
ációegység, m

elynek célja az inform
áció közlése, a tudás átadása. A

könyvtárak fel-
adata a dokum

entum
ok gyûjtése, tárolása, rendszerezése és a felhasználók szám

ára hozzá-
férhetõvé tétele.

A
z elõállítás technológiája szerint nyom

tatott és elektronikus dokum
entum

okat külön-
böztetünk m

eg. A
nyom

tatott dokum
entum

ok az inform
ációhordozótól elválaszthatatlanul,

kézzel fogható form
ában léteznek. A

z elektronikus dokum
entum

ok analóg vagy digitális
adatokat tárolnak.

Léteznek digitális platform
on létrejövõ (csak digitális form

ában létezõ) és digitalizált
(eredetileg nem

 elektronikus form
ában készült) dokum

entum
ok. Legfontosabb m

eghatáro-
zás m

agáé az elektronikus dokum
entum

é: A
z elektronikus dokum

entum
ok: szám

ítógéppel
kezelhetõ, digitálisan kódolt dokum

entum
ok, beleértve azokat, am

elyek valam
ely fizikai

hordozón jelentek m
eg, és használatukhoz szám

ítógéphez illesztett vagy annak részét ké-
pezõ periféria szükséges, illetve azok, am

elyek hálózati úton érhetõk el.



N
yilvánvaló, hogy az elektronikus dokum

entum
oknak vannak bizonyos egyértelm

û jel-
legzetességei, am

elyek m
egkülönböztetik õket a nyom

tatott dokum
entum

októl. Ilyen jel-
legzetességek például a könnyû m

anipulálhatóság, külsõ és belsõ linkek hozzáadásának le-
hetõsége, egyszerû transzform

álhatóság, azonnali adatátvitel, korlátlan m
ásolhatóság. A

z
elektronikus publikálásban tehát a legnyugtalanítóbb aspektus a változtathatóság. Ez a fo-
lyam

at vezetett a szerzõi jog m
egváltoztatásának igényéhez is, m

ely igen sarkalatos kérdés
a könyvtárak szám

ára, ha feladatukat m
axim

álisan, s ezzel együtt jogszerûen kívánják el-
látni.

II. tézis: A
z elektronikus dokum

entum
ok töm

eges elterjedés szükségessé tette egy – az
eddigiektõl eltérõ – m

inden típusú alkotói m
ûre kiterjedõ szerzõi jogi rendszer

kidol-
gozását.

M
a m

ár m
érhetõ annak az inform

ációnövekedésnek a m
értéke, m

elyet az Internet töm
eges

elterjedése okozott. Értekezésem
ben vizsgálom

, hogy m
ilyen nehézségeket okoz a jogalkotók-

nak ezzel a m
egváltozott helyzettel m

egbirkózni. Felteszem
 a kérdést, hogy kell-e, egyáltalán

lehetséges-e az Internetet szabályozni, és ha igen m
ilyen m

ódszerekkel. E kérdésben m
ind a m

ai
napig m

egoszlik a szakem
berek és a felhasználók vélem

énye. A
ttól, hogy az Internetet nem

 irá-
nyítja sem

m
ilyen központi hatóság, m

ég lehet, sõt kell is rá szabályokat alkotni. Viszont egy ne-
hézkes vagy bizonytalan szabályozórendszer gátolhatja a jogvédett anyagok terjedését vagy tö-
m

eges jogsértést szülhet. A
szerzõi jog nem

 tesz különbséget a dokum
entum

ok között, legyen
az elektronikus vagy „hagyom

ányos”. Elviekben a hordozójától függetlenül m
inden szerzõi

m
ûnek ugyanolyan védelm

et kell kapnia. A
szerzõi jog intézm

énye tulajdonképpen az Internet
töm

eges m
éretû elterjedéséig sikeresen m

ûködött, a digitális form
a azonban nagyon m

egbonyo-
lította a szabályozást. Teljesen világos, hogy az elektronikus dokum

entum
 egy egészen m

ás ter-
m

észetû dolog, m
int a „hagyom

ányos”, azaz papír alapú dokum
entum

, hiszen állandóan válto-
zó/változtatható, m

úlandó, stb., m
inek következtében az eddig kiválóan m

ûködõ és érvényben
lévõ szabályok nem

 igazán alkalm
azhatók rá. A

z elektronikus dokum
entum

ok m
egjelenése je-

lentõs m
értékben m

egváltoztatta a szerzõi jogi környezetet. M
a m

ár nem
csak arra van lehetõ-

ség, hogy hatalm
as dokum

entum
m

ennyiséget tároljunk, hanem
 arra is, hogy azt korlátlanul m

á-
soljuk, az eredetivel teljesen m

egegyezõ m
inõségben és tartalom

m
al többszörösítsük. A

hagyo-
m

ányos szerzõi jogok képviselõi ugyan kétségbeesett kísérleteket tesznek az elektronikus infor-
m

ációk szabad áram
lásának jogi akadályozására, de jól látható, hogy elõbb-utóbb a szerzõi jog-

nak kell m
egváltoznia és igazodnia az új, elektronikus világhoz. 



III. tézis: D
igitális környezetben eltérõ m

egoldások szükségesek a különbözõ típusú
szerzõi m

ûvek jogi szabályozására. Ilyen m
egoldással kecsegtetnek a D

R
M

-rendsz-
erek, (D

igital R
ights M

anagem
ent), vagy akár

a C
reative C

om
m

ons.

A
z elektronikus jogkezelés körébe általában azok az eszközök tartoznak, am

elyek lehe-
tõvé teszik, illetve szabályozzák a digitális tartalm

akhoz való hozzáférést. A
D

R
M

-rendsz-
erek két alapvetõ célja az azonosítás és a jogérvényesítés.

A
szerzõi jogok érvényesítéséhez feltétlenül szükség van egyrészt a szellem

i alkotások
és az alkotásokon fennálló jogok, m

ásrészt az alkotók és a szerzõi jogi jogosultak azonosí-
tására, vagyis az alkotókra és azok szerzõi jogaira vonatkozó adatok közlésére. A

szerzõi
jogok érvényesítéséhez szükség van továbbá a felhasználásra vonatkozó szabályok m

eg-
adására, valam

int a felhasználás körülm
ényeirõl, illetve a felhasználás tényérõl szóló ada-

tokra.Értekezésem
ben vizsgálom

 a D
igitális O

bjektum
 A

zonosító, a digitális vízjel, az elekt-
ronikus aláírás, titkosítás, hitelesítés típusait, eseteit.

Egy teljesen m
ásfajta kezdem

ényezés a C
reative C

om
m

ons, am
i egy, a szerzõ által a m

û
m

ellé adott jognyilatkozat (licenc), m
elyben a szerzõ m

eghatározhatja, hogy a m
û felhasz-

nálói m
it tehetnek szabadon a m

ûvel, és m
ilyen felhasználások esetében kell a szerzõhöz

fordulni engedélyért. A
C

C
 licenc alkalm

azásával a szerzõ könnyedén és különösebb jogi
jártasság nélkül engedélyezheti alkotása többszörözését, átdolgozását vagy feldolgozását;
m

eghatározhatja, hogyan terjeszthetik és/vagy hogyan kereshetnek pénzt az adott m
ûvel.

A
C

C
 jogászok által létrehozott, kötelezõ érvényû szerzõdést ad, am

ely a m
û szerzõje

és felhasználója közötti viszont szabályozza, és am
elyet 32 ország 32 különbözõ nyelvi, jo-

gi környezetére, köztük m
agyarra is lefordítottak. N

em
 áll szem

ben a szerzõi jog rendsze-
rével, inkább kiegészíti azt.

A
C

C
 arra a felism

erésre épül, hogy az internet és az új m
édia-technológiák m

egjelené-
se a felhasználási form

ákat jelentõsen m
egváltoztatta. A

C
C

 kezdem
ényezõi nem

csak a tu-
dom

ányos tartalm
akkal foglalkoznak. A

bból indulnak ki, hogy az autom
atikus szerzõi jogi

védelem
 sok esetben akadályozza a szellem

i alkotóm
unka ösztönzését és az egyetem

es kul-
túra értékeinek m

egóvását.
Egyértelm

ûen kijelenthetõ, hogy nem
 vehetõ egy kalap alá a digitális m

ûvek egyre szé-
lesedõ skálája, nem

 alkalm
azható m

inden típusra egyféle szerzõi jogi védelem
. K

önyvtári
szem

pontból talán a legfontosabbak az írott m
ûvek, hiszen ezeket szolgáltatja legnagyobb

százalékban az intézm
ény. C

supán erre az egy típusra is nehéz m
egfelelõ, m

indenki szám
á-

ra kielégítõ és egyform
a védelm

et nyújtó jogszabályokat alkotni. 



IV. tézis: D
R

M
 (D

igital R
ights M

anagem
ent) avagy digitális/elektronikus jogkezelés

bizonyos esetekben súlyosan sérti a felhasználók szem
élyiségi jogait, am

ely ellen m
ár

nem
zetközi könyvtári szervezetek is tiltakoznak.

A
D

R
M

 a védett digitális tartalm
ak illegális terjesztése ellen kifejlesztett m

ûszaki eljá-
rások rendszere, am

ely korlátozza, illetve m
egakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a

jogvédelem
 alatt álló tartalm

akhoz; lehetõvé teszi a felhasználás engedélyezését, a tarta-
lom

átvitelt a jogosulttól a felhasználóig, és a felhasználási díj elszám
olását. D

olgozatom
-

ban vizsgálom
 ennek a D

R
M

 negatív hatásait is, hiszen nem
 szabad m

egfeledkezni arról
sem

, hogy ezen technológiák alkalm
azása során sokszor sérül/het a felhasználók intim

 szfé-
rája. A

digitális jogkezelési technikákat tisztességtelen dolgokra is fel lehet használni (pl.
m

egfigyelés), és sajnos egyre gyakrabban fel is használják. Egyre több internetes szolgál-
tató él azokkal az új technikai lehetõségekkel, am

elyek alkalm
asak a használók azonosítá-

sára, illetve érdeklõdésük, ízlésük, vásárlási szokásaik nyom
on követésére. Vannak olyan

m
egoldások, am

elyekkel az Internethasználók összes lépését nyom
on lehet követni és

m
indezt rögzíteni is.

A
nem

zetközi könyvtári szervezetek is tiltakoznak a D
R

M
-technológiák bizonyos alkal-

m
azásai ellen, m

elyek idõnként kifejezetten sértik a felhasználóknak a szerzõi jogi törvé-
nyekben biztosított jogait, illetve nem

 biztosítják az Internethasználók szem
élyes adatainak

védelm
ét. A

z EB
LID

A
azt is szóvá tette, hogy az EU

-s szakértõk az összes ingyenes fel-
használást jogsértésnek, „kalózkodásnak” könyvelik el, holott éppen a szerzõi jogi törvé-
nyek biztosítják azokat a kivételeket, am

elyekkel a közgyûjtem
ények, az iskolák, a m

agán-
szem

élyek – bizonyos korlátozott feltételrendszer érvényesülése esetén – élhetnek. Ezek-
ben a kivételes esetekben jogszerûen használják a jogvédett m

ûveket ingyen és a szerzõ en-
gedélye nélkül. A

D
R

M
-rendszerekkel kapcsolatban javasolják, hogy azok ne csak a m

û-
vek integritását, hanem

 a felhasználók m
agánszféráját is védjék, használatuk pedig legyen

egyértelm
û és felhasználóbarát. Indokolt esetben legyen m

ód a védelm
i rendszer jogszerû

m
egkerülésére – például ha közgyûjtem

ény akar archiválni egy m
ûvet, fel lehessen oldani

a m
ásolásvédelm

et. 
A

digitális jogkezelés során a legális és az illegális felhasználások esetében ugyanazt a
szabályrendszert alkalm

azzák – ráadásul gyakran úgy, hogy ezzel nem
csak a használók jo-

gos érdekeit, de gyakran m
ég a m

agánszféráját is m
egsértik.



V. tézis: A
szerzõi jog kérdése m

a m
ár

üzleti, gazdasági tényezõvé vált. M
inden szer-

zõi m
ûtípusnak m

egvannak a „haszonélvezõi” (kiadók, terjesztõk, jogtulajdonosok,
stb.), akiknek anyagi érdekük a m

inél szigorúbb szerzõi jogi szabályozás, m
ely garan-

tálja szám
ukra a busás hasznot.

A
z inform

ációs társadalom
 létrejötte vezetett ahhoz, hogy az inform

áció m
indennél ér-

tékesebb erõforrás lett, és kialakult egy egyre hatékonyabb és egyre gátlástalanabb eszkö-
zökkel m

ûködõ tudásipar, valam
int kultúra- és szórakoztatóipar. Érthetõ tehát, hogy az ere-

detileg a fizikai hordozók sokszorosítását szabályozó copyright törvények, valam
int az új

találm
ányok alkotóit védõ szabadalm

ak által biztosított elõjogokat kihasználva igyekeznek
m

inél nagyobb területeket bekeríteni m
aguknak ebben az új világban. Így azután m

a m
ár

szinte m
inden term

éket levédetnek, s gazdasági és politikai befolyásukat latba vetve folya-
m

atosan m
egem

eltetik a védelm
i idõ hosszát. Ezáltal a kultúrának ez a fajta privatizálása

visszafelé is folyik, korábban m
ár közkincsnek m

inõsített m
ûvek kerülnek újra m

agántulaj-
donba. Ehhez nagyfokú m

édiakoncentráció is társul: néhány nagy társaság kezében van
szinte m

inden fontos lap- és könyvkiadó, rádió- és tévécsatorna, film
vállalat, és m

ost m
ár

az internetes tartalom
szolgáltatás is. Ezek az óriások nem

csak azért nézik rossz szem
m

el a
digitális eszközökben és hálózatokban rejlõ nagyobb szabadságfokokat, m

ert féltik a m
a-

gánm
ásolás m

iatt kiesõ bevételeiket, hanem
 m

ert azt szeretnék, hogy az em
berek csak az

általuk elõállított kultúrára figyeljenek, s ezen túlm
enve m

ások szám
ára m

egpróbálják le-
hetetlenné tenni az alkotást, a korábbi tudásra és kultúrára való építkezést. U

gyanakkor a
copyright-iparágakban rejlõ nagy pénz csábítása m

iatt rövid idõ alatt kiépült egy ugyan-
olyan illegális m

ásoló- és terjesztõhálózat, m
int am

ilyen m
ás ipar- és divatcikkeknél is lé-

tezik; így sokszor m
ár a hivatalos m

egjelenés elõtt m
egvehetõk/letölthetõk a legújabb fil-

m
ek, zenék és könyvek. Továbbá a szellem

i alkotások sajátos tulajdonjogi védelm
ével visz-

szaélõ m
ultik ellen egyfajta szabadságharcos

m
ozgalom

 is szervezõdött.
V

izsgálatom
 során egyértelm

ûen kiderült, hogy m
a m

ár jelentõs gazdasági érdekek fo-
rognak kockán, és a szerzõi jogi ipari lobbi óriási befolyással bír a nem

zeti és nem
zetközi

szerzõi jog fejlõdésére.



4. A
dolgozat eredm

ényeinek hasznosítása

A
doktori értekezésem

 m
egírásával ahhoz az egyre gazdagabbá váló, több tudom

ányágat,
illetve interdiszciplináris területet érintõ, m

égis legszorosabban a szerzõi joghoz kapcsoló-
dó szakirodalom

hoz kívántam
 hozzátenni, am

ely korunk m
egváltozott, digitálissá vált vi-

lágában próbál utat m
utatni m

inden „felhasználónak”, s rem
ényeim

 szerint új, eddig ism
e-

retlen adatokat, adalékokat jelenthet, összefüggéseket tárhat fel, segítségül szolgálhat a
gyakorlati inform

ációs- és könyvtári m
unkában, valam

int hasznosítható a tudom
ányos te-

vékenység és az oktatás vonatkozásában is.
A

dolgozat a szerzõi jogi kérdésekre koncentrál, s vizsgálja ezek term
észetét (különbö-

zõ környezetben), az eddigi próbálkozásokat, s az esetleges jövõbeni m
egoldásokat. A

hangsúly m
indvégig a könyvtári vonatkozásokra esik, hiszen könyvtárosként, s az ELTE

B
TK

 Inform
atikai és K

önyvtártudom
ányi Intézet K

önyvtártudom
ányi Tanszékének oktató-

jaként szám
om

ra ez a leglényegesebb. A
disszertáció tartalm

át igyekeztem
 úgy kialakítani,

hogy az alkalm
as legyen az ezen a területen – általam

 is – oktatott tárgyak elsajátítására, il-

letve kutatási forrásként való felhasználásra.


