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„Antivirtuális valóság-valóban, 

űrkréta korban - emberszaurusz 

énünk digitális kőbaltát markol...”1 

 

 Pálnagy László 

 

 

 

I. A kutatás tárgya, célja  

 

Az értekezés alapjául szolgáló kutatásaim során a szerzői jog megsértésének egy viszonylag 

jól elkülöníthető esetkörével foglalkoztam, az internetes fájlmegosztó rendszerek használata 

során jelentkező jogsértésekkel, továbbá az ezekhez kapcsolódó polgári jogi felelősséggel.2 

A fájlmegosztás olyan folyamat, amelyben a felhasználók (userek) a saját gépük 

merevlemezén található tartalmakat elérhetővé teszik, és egyúttal mások által elérhetővé tett 

tartalmakhoz férnek hozzá. Kezdetekben a fájlmegosztás folyamata jellemzően egyirányú 

volt, a kiszolgáló-felhasználó (szerver-kliens) hierarchikus kapcsolatára épült, amelyben az 

egyik elem szolgáltatta a tartalmat, a másik pedig elérhette azt. A fájlmegosztás egyik (és a 

jelenleg elterjedt megoldások közül legmodernebb), de nem egyetlen módja az ún. peer to 

                                                 
1 Zelk Gabriella. Szemelvény a kortárs művészethez, avagy harmadik találkozásom Pálnagy Lászlóval. Eredeti 
elektronikus kiadás: http://mek.oszk.hu/01800/01822: CyberBooks, 2003. (2012.05.15.) 11. 
2 Az értekezésben szándékosan mellőztem a fájlcsere kifejezést, helyette a fájlmegosztás elnevezéssel 
dolgoztam. A „fájlcsere” és „fájlmegosztás” kifejezések gyakran használt fogalmak, azonban mindkettő 
pontatlan és félrevezető. (A polgári jogi nyelvezetet is szem előtt tartva a „fájlmegosztás” kifejezés – mint a 
kisebbik rossz – kevesebb téves asszociációhoz vezet.) Szó sincs ugyanis a védett műveket, illetve szomszédos 
jogi teljesítményeket tartalmazó fájlok cseréjéről, mivel az ilyen fájlok az azokat – a többi felhasználó számára – 
hozzáférhetővé tevő személyek számítógépén maradnak. (Vö.: LIEBOWITZ, Stan J.: „File sharing: Creative 
destruction or just plain destruction.” Journal of Law and Economics, XLIX., 2006: 4.) Csere esetén a 
műpéldányok száma nem változik, abban az esetben viszont, amire félrevezető módon a „fájlcsere” kifejezés 
utal, az érintett művek és teljesítmények óriási mértékű többszörözéséről, és az erre a célra való hozzáférhetővé 
tételéről, mint szerzői jogi szempontból releváns – a művek és teljesítmények rendes felhasználása és a 
jogosultak jogos érdekei szempontjából fontos – cselekményekről van szó. Ezért nem mosható össze ezzel az az 
eset, ha például valamely ismerősünknek kölcsönbe (pontosabban haszonkölcsönbe) adunk egy könyvet vagy 
CD lemezt. A csere kifejezés azért sem találó, mert nem történik sem egyirányú, sem kölcsönös 
tulajdonátruházás. Már csak azért sem, mert az adat nem minősül dolognak. Hasonló okokból szintén pontatlan a 
fájlok „megosztására” való utalás. A „fájlcsere” elnevezés a folyamat egészét tekintve képszerű kifejezés, 
viszont jogilag félrevezető, a „fájlmegosztás” pedig, amennyiben az a fájl hozzáférhetővé tételét kívánja 
kifejezni, azért félrevezető, mert kizárólag a folyamat egy részére koncentrál, elterelve a figyelmet annak 
dinamikus voltáról. (Bővebben lásd: SZJSZT 07/08/1. számú véleménye, 2.) 



 3

peer (P2P), amely egy, a korábbi fájlmegosztási struktúrát mellőző kapcsolati mód.3 A P2P 

olyan rendszer, amelyben a hálózat felhasználója kiszolgáló is egyben. A peer szó 

„egyenrangú” jelentése miatt a kifejezés mindenképpen találó, hiszen a hálózat egyenrangú 

felek spontán kommunikációjára épül.4  

A fájlmegosztás folyamata, annak többszörösen összetett jellege miatt – véleményem 

szerint – olyan kísérleti térnek felel meg, amelyben a polgári jogi felelősség digitális 

környezetben történő alkalmazásának határai jól vizsgálhatóak. Egyrészt azért, mert Európa 

több országában is felhívják e jogsértések esetében a polgári jogi felelősség szabályait, ezzel 

azt és annak dogmatikai elemeit olyan új környezetbe helyezik, ahol alkalmazhatóságának 

határai merülnek fel. Másrészt kifejezetten Magyarországra tekintve elmondható, hogy a 

polgári jogi felelősség klasszikus szabályait még nem alkalmazták ilyen esetekre, így az 

értekezés ennek későbbi lehetőségét a tudomány szemüvegén keresztül vizsgálhatja. Míg az 

Egyesült Királyságban vagy Németországban több ezer felhasználóhoz intéznek a jogkezelő 

szervezetek vagyoni követelést is megjelölő felszólításokat, addig Magyarországon hasonló 

esetekről egyelőre nem lehet hallani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben ne 

kerülhetne sor tisztán polgári jogi igényérvényesítésre. Ennélfogva egy, a polgári jogi 

felelősség vonatkozó, európai irányvonalaiból kiinduló, annak közös elemeit (témaspecifikus) 

vizsgálat alá helyező kutatás nem csak a jogösszehasonlítás érdekessége miatt indokolt, 

hanem a hazai, egyelőre teljesen hipotetikus (így pedig nyitott) kérdésekre adható, 

megalapozott jövőbeni jogi válaszok megtalálása miatt is. Kutatásaim során a magyar, a 

német és a brit szabályozást egységben szemlélve az alábbi kérdésekre kerestem válaszokat:  

 

                                                 
3 Emellett felvethetők még például a felhő-szolgáltatások, dedikált kereső alkalmazások, hyperlink 
szolgáltatások, stb. 
4 A rendszer működésének jogszerűségével kapcsolatban gyakran elhangzó érv, hogy a P2P egy olyan 
architektúra, amely nem kizárólag jogellenes fájlmegosztásra használható (sőt a fájlmegosztás mellett számos 
további felhasználási módja is létezik), lehetőséget biztosít legális tartalmak megosztására is akár családtagok 
között, akár egy vállalaton belül. Ez azonban csak bizonyos fájlmegosztási módokra és programokra tűnik 
igaznak. Ugyanis például egy 2010-es ausztrál felmérés szerint a BitTorrent rendszerén megtalálható torrent 
fájlokból vett minták 89%-a nem jogtiszta tartalom letöltését tette lehetővé. Az Egyesült Államokban készült, a 
Limewire hálózattal kapcsolatban 2010-ben készült felmérés még ennél is megdöbbentőbb 98,8%-os eredményt 
mutat. Lásd: IFPI DMR 2011. 14. A BitTorrentet használók felhasználási szokásaival kapcsolatos felmérést lásd: 
FILBY, Michael: „File-Sharers: Criminals, Civil Wrongdoers or the Saviors of the Entertainment Industry? A 
Research Study into Behaviour, Motivational Rationale & Legal Perception Relating to Cyber Piracy.” 
Hertfordshire Law Journal, V/1.. szám, 2007. 32-39. 
 



 4

− A polgári jogi felelősség mennyiben alkalmas eszköz az adott jogsértések kezelésére? 

Ezzel kapcsolatban máig felvethető kérdés, hogy „a polgári jogi felelősség a jog etikai 

befolyásolását célozza-e vagy kockázattelepítési döntéseket ír át a jogba?” 5 

− A folyamat struktúrája szerint, a felelősséget legalább három főbb szinten 

vizsgálhatjuk: a felhasználók, a közreműködők és az internetszolgáltatók kapcsán. A 

szerzői jogi jogosultak mindhárom szinten igyekeznek kezelni a problémát. Vajon 

melyik lehet a leginkább célravezető és hosszútávon is megoldást jelentő kezelési 

mód? 

− A felelősség klasszikus és a történeti fejlődése révén kimunkált elméleti tézisei (így a 

jogellenesség és felróhatóság, a kauzalitás, a többes okozás, a kár fogalma) mennyiben 

alkalmazhatóak digitális környezetben? Az adott társadalmi jelenség megkívánja-e az 

előbb vázolt, főbb fogalmi elemek módosítását, átalakítását, átértelmezését? Ha igen, 

ezek módosulása, milyen következményekkel járhat? Az így létrejövő új felelősségi 

szabályok mennyire idomulnak a polgári jog klasszikus felelősséget megalapozó 

szabályai közé? 

o A jogellenesség alapját a neminem laedere elvéből kiindulva a károkozás adja, 

avagy azt speciális szerzői jogi szabályokkal egységben kell-e értelmezni? 

o Mennyiben és hogyan alkalmazzák a felróhatóság fogalmát? Mi lesz az adott 

helyzetben elvárható magatartás? 

o A kauzalitással kapcsolatos elméletek (például: konkurens-, alternatív-, 

részleges okozás) hogyan alkalmazhatóak olyan közegben, ahol a károkozás 

folyamatos és a károkozók folyton változó, nagyszámú csoportot alkotnak? 

o Többes okozás esetén helyes megoldás-e az egyetemlegesség alkalmazása 

olyan esetekben, ahol a károkozó regressz igénye gyakorlatilag kizárt? 

Megoldás lehet-e ebben az esetben a felróhatóság arányában, vagy az 

közrehatás arányában történő marasztalás? (Azaz túl sok személy okoz túl 

nagy kárt, egy személyre hárítani méltánytalan, mindenkivel szemben azonban 

nem érvényesíthető igény.) 

o Az adott jogsértésekkel kapcsolatban a kár mely eleme mutatható ki? Milyen 

viszonyban áll a kártérítési követelés a jogalap nélküli gazdagodás 

visszatérítése iránti igénnyel? Indokolható-e a büntető kártérítés? 

                                                 
5 EÖRSI Gyula: Elmélkedések és álmélkodások a Jogtudományi Közlöny tulajdonjogi és felelősségi jogi száma 
kapcsán.” Jogtudományi Közlöny XXXVII/11. 1982. 839. 
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− Felvethető-e klasszikus dolog jogi intézmények (például: actio negatoria in rem) 

alkalmazása? Ennek speciális, német megoldását (Störerhaftung) az értekezés külön 

vizsgálja. 

− Mennyiben szükséges és lehetséges felhívni speciális felelősségi alakzatokat a 

folyamat jogi kezelésére? (Például: fokozott veszéllyel járó tevékenységért való 

felelősség vagy más személyért való felelősség.) 

− A vizsgált területeken felmerülő problémák összességében vezethetnek-e olyan 

megállapításhoz, amely szerint a kártelepítésnek nem a felelősség elvén nyugvó 

megoldásai (így például a nyílt vagy rejtett kárelosztás) alkalmazandóak? 

 

 

II. Az értekezés szerkezeti egységei és az alkalmazott kutatási 

módszerek 

 

1. Az értekezés szerkezeti egységei és szerkesztése 

 

Az értekezés első két szerkezeti egységében (II. és III. részek) szerzői jogi, felelősségtani és a 

vonatkozó technológiával kapcsolatos alapfogalmakat ismertetek, megadva a vizsgálódás 

fogalmi bázisát. Így kitérek a szellemi tulajdonnal kapcsolatos egyes elméletekre is és magára 

a polgári jogi, tulajdoni analógia jellegére, mivel a felelősség a megsértett abszolút szerkezetű 

jogviszonyból ered, továbbá egyes speciális dologi jogi igények is erre épülnek. Ehhez 

szorosan kapcsolódva röviden foglalkozom a szellemi tulajdon alapjogi vonatkozásaival is. 

Bár a dolgozat szerves részét képezi a szerzői jogi tematika, azt – mint fentebb is jeleztem – 

egyfajta kísérleti térként, nem önálló vizsgálódás tárgyaként kezelem. Emiatt a szerzői jog 

történetét, annak nemzetközivé válását külön nem tárgyalom, szerzői jogi kérdések 

ismertetésére leginkább ott kerül sor, ahol a felelősségi keretszabályokat e rendelkezések 

töltik ki. A polgári jogi felelősségről szóló III. részben a jelenkor kihívásait a múltba vetítve 

tárgyalom, a legfőbb felelősségi alakzatok és elméletek rövid összefoglalására törekszem, 

elsősorban a magyar jog felől közelítve, így adva meg a későbbi felelősségi vizsgálódás 

szilárd fogalmi alapjait. 

Az értekezés a felelősséget az okozati összefüggés skáláján a közvetettség felé haladva 

három fő logikai csomóponton vizsgálja. Az első ilyen adekvát pont az egyéni felhasználók 

(userek) szintje, ők követik el ugyanis azokat az elsődleges jogsértéseket, amelyek miatt a 
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többi szint felelősségi struktúrája kiépülhetett. Az egyéni felhasználók nem alkotnak teljesen 

homogén csoportot, ugyanis vannak egyes, nagyobb tartalmakat megosztó, jogsértések 

tömegét elkövető felhasználók, a mennyiségi elkülönítés jogi értelemben azonban nem jelent 

minőségi elkülönülést, legalábbis annyiban, hogy a felhasználók csoportja jogilag egységben 

vizsgálható. Az értekezés IV. része így a felhasználók felelősségével, e személyek elsődleges 

jogsértéseivel, azok jogkövetkezményeivel és egyes jogérvényesítési kérdésekkel foglalkozik. 

A felelősség vizsgálata során a következő szinten az okozásban közreható személyek 

állnak (sokszor a facilitátor jelzővel illetik őket, utalva arra, hogy megkönnyítik vagy 

lehetővé teszik az elsődleges jogsértéseket).6 Itt képezhető a legtöbb ágenset átfogó elméleti 

csoport. Egyrészt ide sorolhatók ugyanis a tartalomszolgáltatók (content providerek), a 

vezeték nélküli magánhálózatokat üzemeltetők, a lehetővé tévő technológia kifejlesztői (jelen 

esetben a szoftverfejlesztők) és egyéb közreható személyek (például a tartalomszolgáltatástól 

eltérő szerverszolgáltatást nyújtók). Az értekezés V. része a közrehatók felelősségére 

vonatkozó európai irányelveket, továbbá a vizsgált jogrendszerek megoldásait és gyakorlatát 

mutatja be. A bírói gyakorlat gazdagsága és kreatív analógiái miatt az 5.3. pont alatt 

szerkezetileg kiemeltem a német szerzői jogban megjelenő dologi igényeket és az azok alapját 

képező háborítói felelősséget (Störerhaftung). 

A harmadik és leginkább közvetett résztvevő, az internetszolgáltató (internet service 

provider). 7 Az értekezés VI. része a szolgáltatók megelőzési, szűrési kötelezettségeit és az 

ezekkel összefüggő nemzetközi bírói gyakorlatot mutatja be (Így például az EMI Records v. 

Eircom Ltd. és SABAM v. S. A. Tiscali ügyeket), kitér továbbá a szolgáltatók kontraktuális 

felelősségének megalapozhatóságára is.  

Mindezeken túl további kategorizálások is elképzelhetőek, mivel azonban dolgozatom 

az egyes felelősségi szintek elemzésére és ezek egymáshoz való viszonyára koncentrál, így a 

felhasználók, a közrehatók és az internetszolgáltató felelősségének elkülönítését (mint főbb 

elméleti csomópontokat) elegendőnek tartottam a vonatkozó jogi problémák bemutatásához. 

Megjegyzem azonban, hogy a felelősségi szintek nem teljesen zártak (az elnevezések egyfajta 

funkcionális megközelítést tükröznek), a felhasználók is lehetnek ugyanis 

                                                 
6 Ezen alanyi kör leírására olyan közös elnevezést igyekeztem találni, amely a polgári jogi dogmatikára 
tekintettel is ellentmondásmentes. Így a széles körben használt „közreműködők” helyett a „közreható 
személyek” elnevezést alkalmaztam. Ennek legfőbb oka, hogy a polgári jog a közreműködői felelősség 
elnevezést a szerződésszegés szabályai között alkalmazza (Ptk. 315. §), másrészt mert így a kontinentális 
közvetett felelősség elnevezésében is elkülöníthető az Egyesült Államokban alkalmazott egyik felelősségi 
alakzattól (contributory liability). 
7 Felvethető továbbá negyedik szereplőként a hozzáférést biztosító szolgáltató (acces provider) szerepe is Lásd 
pl.: SZINGER András és TÓTH Péter Benjamin. Gyakorlati útmutató a szerzői joghoz. Novissima, Budapest, 
2004. 233. 
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tartalomszolgáltatók, vagy például a vezeték nélküli magánhálózatok üzemeltetői 

felhasználók is egyben, továbbá akár az internetszolgáltató is közvetíthet bizonyos 

tartalmakat. Így ezek a fogalmak bizonyos tevékenységek (és értelemszerűen ezek 

folytatóinak) sematizált rendszerezésére szolgálnak.8  

A több felelősségi szinten is jelentkező, egységben szemlélhető kártérítési felelősséggel 

kapcsolatos problémákat és az ezekből levonható következtetéseket a VII. részben tárgyaltam. 

Egyrészt elemeztem a normatív egységesítés lehetőségét, ezen belül a European Group of 

Tort Law által kimunkált alapelveket (Principles of European Tort Law), a TRIPS 

egyezmény,9 a Jogérvényesítési irányelv,10 az Elker-irányelv,11 valamint az (időközben 

meghiúsult egységesítési kísérletnek tekintendő) Anti Counterfeiting Trade Agreement, azaz 

ACTA vonatkozó megoldásait. Másrészt a kártérítési felelősség egyes fogalmi elemeinek 

(jogellenesség, felróhatóság, kauzális összefüggés, a kár fogalma) alkalmazhatóságát és 

fogalmi flexibilitását immáron az egész folyamatra vetítve vizsgáltam. 

A felelősség polgári jogi vetületének elemzése után, az értekezés VIII. részében egyes 

közjogi felelősségi modelleket (például a fokozatos válasz – graduated response módszerét) 

és más, a jelenség kezelésére alkalmasnak tűnő, magánjogi alternatív megoldásokat (például 

méltányos jogdíj), valamint jogon kívüli megoldásokat is érintettem. Az értekezés utolsó, IX. 

része az egyes fejezetekben tárgyalt kérdések összegzésére és a konklúzió levonására szolgál. 

Lábjegyzetelési és idézési rendszerem alapja a chicagói módszer (szerző neve, évszám, 

oldalszám; egy szerző több műve esetén a címeket is megjelölve), így téve a leginkább 

átláthatóvá és visszakövethetővé a hivatkozott forrásokat. A szövegben fordításként 

megjelenő idézetek mellett a lábjegyzetekben több esetben feltüntettem ezek angol nyelvű 

eredetijét, avagy annak lényeges tartalmi elemeit. Ezt azért tartottam indokoltnak, mert az 

angolszász és amerikai dogmatika kifejezésrendszere (de néhol a német szakszavak is) csak 

esetlegesen ültethetők át úgy a magyar jogi nyelvbe, hogy azok minden szempontból 

megfeleltethetőek legyenek valamely jogintézménynek, avagy hogy azok ne ébresszenek az 

olvasóban téves jogi analógiákat. Emiatt fontosnak éreztem, hogy az idézett jogi szövegrészek 

az adott kontextusban és eredeti nyelven is fellelhetőek legyenek. 

                                                 
8 Vö.: VEREBICS János: Lex Internetica - A jog helyének keresése a digitális ezredfordulón. 
(http://www.artefaktum.hu/btk03osz/verebics_lexinternetica.pdf), 1999. 4. 
9 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (1994) 
10 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről. Hivatalos Lap L 157/45, 2004.4.30. 17/2. 32-39. 
11 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
("Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv"). Hivatalos Lap L 178., 17/07/2000. 1-16. 
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Az értekezésben idézett jogi szövegek mellett a jogi szakkifejezések precíz használata is 

elengedhetetlen. Az eredeti, idegen nyelvi kifejezés – magyar fordítás utáni – zárójeles 

használatát az idézeteknél kifejtettekkel egyező indokok miatt tartottam szükségesnek. Ezeket 

a kifejezéseket emellett, a dolgozatban történő első megjelenésükkor, magyarázattal látom el, 

megértésüket (indokolt esetben) magyar kifejezések hozzárendelésével is segítem. 

 

2. Az alkalmazott kutatási módszerek 

 

Dolgozatomban a modernitás vizsgálatára törekedtem a klasszikusnak tekintett 

jogintézmények és elméletek szemszögéből. Az általam meghatározott felelősségi szinteken 

haladva az egyes jogintézmények felelősségtani szempontból releváns vonatkozásait 

vizsgáltam, igyekezvén bizonyos jogintézmények sui generis jellegét kérdőre vonva, 

klasszikus polgári jogi párhuzamokat, egységes rendezőelvet keresni. Mivel a dolgozat jogi 

témájú, a technikai kifejezéseket a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben egyszerűsítettem, 

képszerű hasonlatokkal, analógiákkal egyértelműsítettem a folyamat működési elveit. 

Kutatásaim során elsősorban nemzetközi egyezményekre, közösségi jogforrásokra, 

nemzeti jogszabályokra, jogesetekre, szakirodalomi forrásokra és különböző szervezetek 

(például: IFPI, EDRI) felméréseire, továbbá a Szerzői Jogi Szakértő Testület vonatkozó 

véleményeire támaszkodtam.12  

A feldolgozott szakirodalom közel kétharmada idegen nyelvű, ezen belül többségében 

angol nyelvű forrás, szinte az összes feldolgozott jogeset külföldi. Ezek ismertetése során 

kerültem az indokolatlan deskripciót, azoknak csak lényeges magját és összefüggéseit 

ismertettem. Kutatási témámat az európai felelősségi kérdésekre határoltam le, ezen belül 

elsősorban a magyar, német és az angol jogot vizsgálva. Emellett más európai országok (így 

például Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Svédország) egyes, nemzetközi 

visszhangot kiváltó eseteire, jogi megoldásaira is utalok. Mivel a tömeges fájlmegosztás mint 

jelenség alapvetően az Egyesült Államokból indult, a leginkább indokolt területeken (pl. 

közreműködők felelőssége, felelősség a lehetővé tevő technológiáért) a mérföldkőnek számító 

egyesült államokbeli eseteket is felhívtam. 

                                                 
12 A hivatkozott ügyekben hozott bírósági ítéletek nagy része interneten teljes terjedelmében megismerhető. Az 
általam használt források egyrészt hivatalos bírósági honlapok voltak (ezeket külön nem tüntettem fel), másrészt 
a német eseteknél internetes adatbázisok, harmadrészt közvetett források (erre minden esetben lábjegyzetben 
utaltam). A német ítéletek keresésére, azok jogerős voltának ellenőrzésére a www.dejure.org keresőmotort 
használtam. Ennek révén a legtöbb esetet teljes terjedelmében az alábbi honlapokon találtam meg: 
www.jurpc.de; www.medien-internet-und-recht.de; www.openjur.de (2012.11.08.) 
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III. Az értekezés tudományos eredményeinek összegzése és azok 

hasznosítási lehetőségei 

 

1. A tudományos eredmények összegzése 

 

A szerzői jog kialakulásakor is szemben álló fogyasztói és szerzői (majd kiadói és 

forgalmazói) érdekek harca a digitális világban csak fokozódott. A kezdetben privilégiumot 

jelentő értékjogokból a tulajdonjog analógiájára (intellectual property) kialakultak a minden 

szerzőt megillető vagyoni jogosultságok. Bár a történeti fejlődés során a szerzői jog vagyoni 

oldala kiegészült a személyi oldallal, az előbbi érdek dominanciája napjainkban is 

kimutatható. A tulajdoni analógiát továbbá nem lehetett maradéktalanul végigvinni, ugyanis 

annak – a köz érdekére is tekintettel – időbeli és terjedelmi korlátokat kellett szabni. A 

felhasználók magánérdekeit figyelembe véve kialakult a magáncélú többszörözés intézménye, 

amely azonban – ahogy azt a francia Legfelsőbb Bíróság a Mulholland Drive ügyben hozott 

döntésében is kifejtette – a fogyasztóknak nem abszolút joga, mindössze egy törvényi 

kivétel.13 A Berni Uniós Egyezményben megjelent ún. „háromlépcsős teszt” meghatározta a 

szabad felhasználás jogi kereteit, a törvényi engedélyen alapuló felhasználást pedig méltányos 

díjigények bevezetésével kompenzálták. 14 A magáncélú többszörözéshez kapcsolódó jogi 

problémák azonban a másolatkészítést lehetővé tevő technikák fokozatos fejlődésével 

párhuzamban gyarapodtak. A többszörözés a magánszemélyek egyre szélesebb köre számára 

vált lehetővé, akik kilépve a törvényi keretek közül, fájlmegosztó szolgáltatásokat hoztak 

létre. Ezek jelenlegi generációját az egyenrangú hálózati szereplők spontán kapcsolódásaira 

épülő, önfenntartó disztribúciós (P2P) hálózatok alkotják. Ezek léte nagymértékben 

veszélyeztette a szerzők és a kapcsolódó piac szereplőinek érdekeit, így az argumentáció 

                                                 
13 Hivatkozza: DUTFIELD, Graham, Uma SUTHERSANEN: Global Intellectual Property Law. Edward Elgar, 
Cheltenham, 2008. 253. 
14 A teszt első feltétele, hogy a törvényben meghatározott esetkör kivételes jellegű legyen, azaz csak különleges 
esetekre vonatkozzon, vagyis pontosan meghatározott és speciális törvényi engedélyen alapuló legyen 
(esetünkben valamilyen szabad felhasználási esetkör). Továbbá a szabad felhasználás gyakorlása ne ütközzön a 
mű rendes felhasználásába. Harmadrészt pedig ne korlátozza ésszerűtlenül a jogosult törvényes érdekeit. A teszt 
harmadik lépcsőjéből egyesek szerint az is következik, hogy mindazon tagállamokban, ahol a jogalkotó a 
törvényi engedélyt megadta, ott valamilyen fair kompenzációról is rendelkeznie kell. Lásd pl.: MAZIOTTI, 
Giuseppe: EU Digital Copyright Law and the End-User. Springer, Heidelberg, 2008. 151. 
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közegében a fogyasztó kalózzá vált, az érdekütközés pedig beágyazódott a társadalomba és 

állandósult az ún. szerzői jogi háború (copyright war).15 

Az elkövetett jogsértésekre (a büntetőjog és a közigazgatási jog eszközrendszere 

mellett) a polgári jogi felelősség alkalmazása jelentheti az egyik adekvát választ, amelynek 

klasszikus rendszerét azonban a technológiai fejlődés általában érzékenyen érinti (utalva itt az 

objektív felelősséggel kapcsolatos elméleti vitákra).16 A fájlmegosztással kapcsolatos 

jogsértések folyamat jellegére tekintettel azonban alkalmazhatóságának újabb elméleti határai 

mutatkoznak. A felelősséget ért kihívásokat alapvetően három, funkcionális elkülöníthető (ám 

dogmatikailag nem teljesen zárható) fogalmi szinten vizsgáltam: a felhasználók, a közrehatók 

és végül az internetszolgáltatók szintjén. 

A többi szintet lényegében meghatározó elsődleges jogsértések (primary infringements) 

elkövetői a felhasználók, a velük szembeni igényérvényesítés az USA-ból kiindulva elérte 

Európát is. Bár a tömeges igényérvényesítés negatív piaci üzenetet hordoz magában, a 

jogkezelők mind Angliában, mind pedig Németországban nagy számban kezdeményeznek 

ilyen eljárásokat, amelyek azonban több esetben a polgári per szakaszáig nem jutnak el, a 

figyelmeztetés költségeinek megfizetésével ugyanis (lásd a német Abmahnung példáját)17 a 

jogsértők általában egyezségre juthatnak a jogosultakkal. Magyarországon egyelőre ilyen, 

felhasználókkal szemben indított, tömeges eljárások nem ismertek, jóllehet jövőbeni 

alkalmazásuk egyáltalán nem zárható ki.  

A felhasználók kártérítési felelősségével kapcsolatban olyan alapvető kérdésekre tértem 

ki mint a jogellenesség és felróhatóság különálló értékelése. Ezeket a szerzői jogi különös 

szabályokra tekintettel, a magáncélú többszörözés törvényi engedélyének keretein belül 

vizsgálva megállapítható egyfajta fogalmi összefonódás. A dogmatikai kérdések rendezése 

                                                 
15 A „copyright war” lessigi elnevezést lásd LITMAN , Jessica: „The Politics of Intellectual Property.” Cardozo 
Arts & Entertainment Law Journal Vol. 27. No. 2. (2009) 315-317., ugyanitt idézi JACK VALENTI szavait, aki 
szerint a jogsértők terrorista háborút folytatnak a jogosultak ellen. 
16 Példaként hozható PESCHKA és EÖRSI e tárgykörben folytatott tudományos diskurzusa. PESCHKA szerint a 
polgári jogi felelősség „birodalmának határa” ott van, ahol az ún. objektív felelősség kezdődik. Tehát az objektív 
és szubjektív felelősség nem a képzeletbeli felelősségi skála két csomópontja (vagy végpontja), hanem az 
objektív felelősség tulajdonképpen már a skálán túl helyezkedik el, így már nem is felelősség. Hiszen benne már 
a jog etikai befolyásolásának célzata teljesen elhalványul és a kockázattelepítési döntések válnak elsődlegessé. 
Erre reagálva EÖRSI kifejti, hogy magában a szubjektív felelősségben is vannak olyan elemek, amelyek nem 
egyeztethetőek össze a jog etikai befolyásolásának gondolatkörével. Lásd: PESCHKA Vilmos:„A polgári jogi 
felelősség határai.” Jogtudományi Közlöny XXXVII/6., 1982. 432. és EÖRSI Gyula, i.m. 839. 
17 Németországban a bírósági jogérvényesítés előtt kötelező út az Abmahnung (megintés) intézménye. Amely 
egy, a jogosult vagy annak képviselője által küldött felszólítás, erre reagálva az adott személy aláírhatja az 
abbahagyási nyilatkozatot (strafbewehrte Unterlassungserklärung), amelyet meghatározott összegű kötbér 
biztosít. Így ha az illető ezután újra elköveti a jogsértést, akkor a további polgári jogi igények mellett ezt is meg 
kell fizetnie. Emellett más kötelezettségeket is keletkeztet, úgymint: tájékoztatás, az ügyvédi költségek 
megfizetése. Így az abbahagyás mellett más jellegű kötelezettségeket is vállal az aláíró, mivel a költségekkel 
kapcsolatban egyfajta tartozáselismerő nyilatkozatként is funkcionál. 
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mellett azonban a tömeges igényérvényesítés költségei és a szükséges IP címek és kapcsolódó 

személyes adatok beszerzésének nehézségei végeláthatatlanná teszik a probléma egyéni 

felelősség szintjén történő kezelését. Emiatt más, a jogsértésben közreható természetes és jogi 

személyek felelősségének megalapozhatósága merült fel. 

A közrehatók felelősségének rugalmas kategóriáján belül elsősorban a lehetővé tevő 

technológiával (szoftver) kapcsolatba hozható személyek és a tartalomszolgáltatók 

(torrentoldalakat üzemeltetők) felelősségét vizsgáltam, kitérve arra, hogy ezek 

elkülönüléséről a legújabb kori fájlmegosztást megelőző technológiával kapcsolatban nem 

beszélhetünk. Kitekintettem a másodlagos szerzői jogi felelősséget nagyban meghatározó 

USA-beli elméletekre, így a közreműködői felelősségre (contributory liability) és a mögöttes 

szerzői jogi jogsértések (vicarious copyright infringement) elméletére. Emellett a Betamax 

döntésre is utalva vizsgáltam a lehetővé tevő technikával összefüggő angol és német 

alapeseteket. Megállapítható, hogy a technikai eszköz puszta szolgáltatása önmagában véve 

nem jogsértés, ha az elsősorban jogszerű felhasználást tesz lehetővé, és a szolgáltató ezen túl 

más magatartást nem fejtett ki, továbbá a jogsértéshez gazdasági érdeke sem fűződik. Röviden 

kitértem arra, hogy a széles körben alkalmazott értesítési és eltávolítási eljárás hogyan 

kerülheti ki a felelősség alkalmazását. Továbbá elemeztem, hogy az internetes oldalak 

üzemeltetőinek esetleges felelősségében milyen szerepet játszik, a több esetben is hivatkozott, 

elvárható magatartás elvéből kifejtett gondossági kötelezettség (Sorgfaltspflicht, 

Prüfungspflicht). Külön elemeztem a német jog dologi jogi igényeinek alkalmazhatóságát 

(Störerhaftung), különös tekintettel ezek megjelenését a vezeték nélküli hálózatokat 

üzemeltetők felelősségével kapcsolatban, utóbbi területen ugyanis – a vonatkozó ítéletekre 

tekintve – a német joggyakorlat egyelőre unikális. A Störerhaftung intézményén belül ugyanis 

a német polgári jog a felelősséget nem kárkötelemi alapon vezeti le, sokkal inkább a dologgal 

együtt járó objektív kötelezettségekre fókuszál.  

A következő felelősségi szinten, az okozásban leginkább közvetett résztvevő, az 

internetszolgáltató áll. Bár a jogellenes tartalmakkal összefüggő általános szűrési 

kötelezettségüket nem állapította az Európai Bíróság (Scarlet ügy), felelősségük fennállhat az 

értesítési és eltávolítási eljárásában meghatározott kötelezettségeik teljesítése kapcsán. 

Továbbá elképzelhetőek kooperatív technikai megoldások is, egyesek szerint ugyanis 

kézenfekvő egy, a technológia fejlődésével szorosan összekapcsolódó problémát, magával a 

technológia megoldásaival orvosolni, azaz a gépekre adott válasz magukban a gépekben rejlik 

(„The answer to the machine is in the machine”), hangzik CHARLES CLARK gyakran idézett 
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gondolata.18 A szolgáltatás korlátozásának lehetőségeit számba véve (akár egyfajta, belső 

szolgáltatói etikett előírásai, akár jogszabályok által meghatározottan) elképzelhető lenne a 

csak forgalom típusú sebességcsökkentés, vagy korlátozás. Számolni kell azonban azzal, hogy 

erre ugyancsak érzékenyen reagálhatnának a felhasználók. Például, ha a rövid idő alatti, 

nagyszámú P2P csatlakozás alapján szűrne a rendszer, akkor visszatérne a fájlletöltő 

társadalom a statikusabb, nem torrent alapú megoldásokhoz. A lehetséges eszközökkel a brit 

kormány is foglalkozott a fokozatos válasz közigazgatási módszerének bevezetésekor.19 

Elképzelhető például bizonyos honlapok, IP címek blokkolása. Ez azonban időleges 

eredményeket jelenthet, mivel a meta-adatokat hordozó fájlok könnyen mobilizálhatóak, 

továbbá a mágneslinkek megjelenésével a fentiek alkalmatlan eszközöknek bizonyulnának. 

Felvethető még a sávszélesség időleges korlátozása (bandwith capping), vagy ennek 

kifinomultabb változata (bandwith shaping), amelynél a szolgáltató csak akkor korlátozza a 

sebességet, ha a felhasználó meghatározott protokollokhoz vagy szolgáltatásokhoz 

kapcsolódik. Lehetséges továbbá az adatmennyiség alapú korlátozás is (volume capping), 

amely értelemszerűen csak tartalomazonosítással és szűréssel együtt vezetne elfogadható 

eredményre. Kétségtelen tény, hogy a szolgáltatóknak lehetősége van egyes, a nemzeti és 

közösségi szabályokkal összhangban álló korlátozásokat bevezetni,20 azonban ilyenekre 

egyelőre nem kötelesek, piaci érdekeikkel pedig ezek kifejezetten szembe mennének. 

Az értekezés kártérítési kérdéseit egységben szemlélő VII. részben vizsgáltam az adott 

jelenségre vonatkozó kártérítési felelősséggel kapcsolatban milyen elméleti dilemmák 

vethetők fel. Az EÖRSI által kidolgozott felróhatósági koncepció tarthatóan egységesítheti a 

német vétkességi alapon álló és az angol rosszhiszeműségből kiinduló elméleteket. A 

kárfelelősség megállapítása során a nemzetközi dokumentumok a szerzői jogi jogsértés tényét 

szem előtt tartó tudati állapotból indulnak ki, a kár előreláthatóságát nem rögzítve. Emellett 

                                                 
18 LUNDBLAD, Nicklas: Is The Answer to the Machine Really in the Machine? Towards the Knowledge 
Society. I3E IFIP 2002 Lisbon c. kötet. Kluwer, Lisbon, 2002. 734-735. Jóllehet a metafora egyesek szerint 
tautologikus, továbbá több lehetséges értelmezése lehet, amely egy válaszokat ígérő mondat esetén különösen 
problémás. Lásd: PATRY, William: How to Fix Copyright. University Press, New York, 2011. 233-244. 
19 Bővebben lásd: Digital Britain: Final Report (Cm 7650) 2009. június. British Telecommunications Plc. And 
TalkTalk Telecom Group Plc. v. The Secretary of State of Business, Innovation and Skills, 
http://www.talktalkblog.co.uk/download/sfg-final.pdf (2012.05.15.) 11-12. 
20 A 2009/136/EK irányelvvel módosított 2002/22/EK irányelv 1. cikk (3) bekezdése szerint. „Ez az irányelv 
nem ad felhatalmazást, de nem is tiltja a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus hírközlési szolgáltatók 
számára,hogy olyan feltételeket szabjanak, amelyek korlátozzák az egyes szolgáltatások vagy alkalmazások 
végfelhasználók általi hozzáférését és/vagy használatát, amennyiben ezt a nemzeti jogszabályok megengedik és 
összhangban van a közösségi joggal, de kötelezettséget ír elő az ilyen feltételekről való tájékoztatásra 
vonatkozóan. A szolgáltatások és alkalmazások végfelhasználók általi elektronikus hírközlési hálózatokon 
keresztül történő használatára vonatkozó nemzeti intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a természetes 
személyek alapvető jogait és szabadságait, ideértve az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény 6. cikkében meghatározott, a magánélethez és a tisztességes eljáráshoz való jogot is.” 
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dogmatikailag erősen kritizálható elképzelés, hogy a Jogérvényesítési irányelv két helyen még 

a jóhiszemű személy kártérítési felelősségének megállapítását is lehetővé teszi. 

A károkozó magatartással kapcsolatos tudati szint vizsgálata mellett elsősorban a 

kauzális összefüggés ellentmondásait tártam fel. Az oksági láncot mindkét irányból vizsgálat 

alá vettem, egyrészt az okozói magatartások egymáshoz való viszonyát elemeztem, másrészt 

az okozati oldalon a kár mibenlétét és jellegét érzékeltettem. A felhasználók tömeges 

cselekményei – megállapításaim szerint – a többes okozás által alkalmazható 

egyetemlegesség elvetését indokolják, akár a konjunktív okozatosság elve mentén, akár 

méltányosság alapján. Ennek indokául a folyamat jellegét és a regressz igény gyakorlati 

lehetetlenségét hoztam fel. Emellett tarthatónak gondolom azt az elképzelést, amely magát a 

többes okozást is kétségbe vonja azáltal, hogy az egyes okozói magatartások kiemelése során 

a jog indokolatlanul félreteszi az okok relevanciájának vizsgálatát (Mivel a kár tényleges 

mértéke tulajdonképpen a letöltők számától függ, így a felelősséget egy-egy felhasználó 

viszonylatában a teljes kárral kapcsolatban elképzelni olyan, mintha egy esőcseppen kérnénk 

számon az özönvizet.) Összességében elmondható, hogy a felhasználók által okozott károkért 

való felelősség, ha a tényleges közrehatásokat figyelembe vennék, szétaprózódna, a tényleges 

okozási arányokat kideríteni pedig szinte lehetetlen. Így megállapításaim szerint legfeljebb a 

többi közrehatás „leszámításával” meghatározott mérték szerint lehetne marasztalni az egyes 

felhasználókat.  

Az oksági lánc másik végpontjával, a kárral kapcsolatban megjegyzendő, hogy az adott 

esetekben ennek nem a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés felel meg, a tényleges 

elmaradt haszonra alapuló kártérítés pedig ezen a területen szintén nem a leghelyesebb 

megoldás, ugyanis az nem fejezi ki a károsult valós veszteségét, továbbá előreláthatósági 

kérdéseket is felvet.21 Az általában vett nyereség alapján meghatározott kártérítési összeg 

megoldhatná a problémát, ez azonban még inkább hipotetikus, mint az amúgy is több 

országban vitatott pure economic loss (azaz a tisztán elmaradt haszonra alapuló kártérítési 

követelés). Elképzelhető a károkozó gazdagodását alapul vevő kártérítési megoldás is (ennek 

lehetőségét például az ACTA utolsó szövegváltozata is tartalmazta), ez azonban a jogalap 

                                                 
21 Erre utal VISSCHNER is. Közgazdasági szempontból a folyamatot a következőképpen összegzi. Ha bizonyos 
vagyoni elemeknél a tényleges hátrányt kompenzáló kártérítés nem fedezi a valós veszteségeket, akkor a 
jogsértők megkeresik ezeket a tulajdoni tárgyakat. Hiszen a megfizetendő kártérítéssel is nyereséghez jutnának.  
A lehetséges megoldásra példaként a szerzői jog, feltételezett haszonra alapuló kártérítési alakzatait hozza. Lásd: 
VISSCHER, Louis T.: „Economic Analysis of Punitive Damages.” In Tort and Insurance Law. Punitive 
Damages: Common Law and Civil Law Perspectives, szerkesztette: Helmut KOZIOL és Vanessa WILCOX. 
Springer, Wien, 2009. 228. 
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nélküli gazdagodás és a kártérítés egyfajta hibridjét hozza létre, amely így már sem nem 

kártérítés, sem pedig jogalap nélküli gazdagodás.  

Sajátságos megoldást jelenthet a büntető kártérítés intézménye, ezt azonban legfeljebb a 

common law szankciórendszere bírja el ellentmondásmentesen. Véleményem szerint a 

dogmatikai tisztaság érdekében leginkább a gazdagodás (nem kártérítésbe épített) megtérítése 

a tartható jogkövetkezmény, jóllehet ennek összege a legtöbb esetben kevesebb lehet, mint a 

ténylegesen elmaradt haszon, viszont bizonyíthatósága csekélyebb elméleti aggályokat 

ébreszt. 

A felelősséget megkerülő alternatív megoldások közül többet is vázoltam. 

Elképzelhetőek olyan „puhább” módszerek, amelyek a gazdasági racionalitás oldaláról 

közelítenek, és egyfajta kiegyezést jelentenének a két tábor között. (Ilyenre már volt példa a a 

Napster ügy lezárásakor, amikor a jogvédő szervezetek és a Napstert üzemeltetők közötti 

megállapodás egyik eredményeként a fájlcserélő rendszert fizetőssé tették. Ez a megoldás 

azonban csekély sikerrel kecsegtet, hiszen azóta – bár működik a rendszer – népszerűsége 

elhanyagolható, és nem versenytársa az illegális megoldásoknak.)  

A piac működési elveit talán komolyabban vevő másik kooperációs módszer az lehetne, 

amely esetében nem a weboldal-üzemeltetőkkel vagy az internetszolgáltatókkal, hanem a 

szolgáltatókkal kötnének a jogvédők „egyezséget”, avagy normatív szinten vezetnének be egy 

kompenzációs rendszert. Az üres hordozókra kivetett jogdíjhoz hasonló megoldás ugyanis az 

internetszolgáltatás esetében is elképzelhető lenne, ebben az esetben átalány jogdíjat 

kalkulálnánk a szolgáltatás díjába, amelyet – ellentétben a technikai intézkedésekkel – 

lehetetlen megkerülni. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye ezzel 

összecseng. Úgy vélik, hogy egyes felhasználási kategóriák és bizonyos adathordozók jogdíj 

alól mentesítésével párhuzamban azokat a szélessávú-internetszolgáltatókat, amelyek a 

lehetséges illegális felhasználásra építve fejlesztették ki hálózataikat, „viszonylag alacsony, de 

a magánszemélyek közötti forgalommal arányos mértékben meg kellene adóztatni, hogy ezek 

is hozzájáruljanak a szerzői jogdíjakat gyűjtő szervezetek bevételeihez és az új tartalmak 

támogatásához.”22 A vélemény tehát tulajdonképpen arra a feltevésre épít, hogy az 

internetszolgáltatók a jogsértő magatartásokra alapozva fejlesztették szolgáltatásaikat, 

figyelmen kívül hagyva számos, egyelőre széles körben jogszerűnek tekintett alkalmazást. 

(Például egyes internetes televízió-, rádió-szolgáltatások, vagy a videomegosztó portálok.) A 

                                                 
22 OJ C77/66 2009.03.31. (2009/C 77/16. közlemény) 4.16. pont. A vélemény ugyanitt megjegyzi, hogy „az 
államok a beszedéshez és a szétosztáshoz kapcsolódó költségeken túlmenően a szóban forgó adókat sem 
egészben, sem részben nem fordíthatják saját céljaikra”. 
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díjfizetés módszere különféle lehetne, a fix összegű jogdíjtól kezdve, a rugalmas (akár 

forgalomhoz, akár sávszélességhez igazodó) jogdíjig.  

Legalább két ellenérv azonban ezzel kapcsolatban is felhozható. Az egyik az, amit 

általában az üres kazetta jogdíjjal kapcsolatban is felvetnek, vagyis, hogy az adathordozók 

(jelen esetben az internetszolgáltatás) nem kizárólag szerzői művek többszörözésének 

eszközeként szolgálhat, így miért fizessen az, aki nem ilyen jellegű felhasználást folytat? 

(Erre a modellre azonban úgy is tekinthetünk, mint a szerzőket ért károk telepítésének egyik 

lehetséges módozatára, egyfajta látens kárelosztás, ahol az is fizet, aki tényleges nem okoz 

kárt. Hasonló figyelhető meg például a termékfelelősségnél is, ahol a gyártók felelősségük 

kockázatának költségét áthárítják és a termék árába építik.) Ennek társadalmi elfogadottsága 

azért is enyhe, mert az elosztás az egyéni felhasználók számára szinte átláthatatlan. Erre az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is kitér a kreatív online tartalom belső piaci 

helyzetéről szóló véleményében: „Egyes országok – többnyire ugyanazok – különadót vetnek 

ki a digitális adathordozók valamennyi típusára, az illegális másolás eszközeinek tekintve 

azokat, függetlenül attól, milyen célra vásárolják. Jóllehet az adót gyakran a ’magáncélú 

másolatok adójának’ nevezik, valójában az ebből származó jelentős bevételek elosztása 

korántsem átlátható módon történik…A hasonló adókivetéseket legalábbis enyhíteni kellene, 

és arányossá tenni a digitális egységek tárolásának tényleges költségeivel…”23 A másik és 

talán lényegesebb ellenérv azonban a szerzői jogi hagyományra épülő szabályozás 

következménye. A fájlmegosztás teljes, jogdíj fejében történő legalizálása ugyanis 

beleütközne a „háromlépcsős tesztbe”. (Véleményem szerint nem lehetetlen ennek ellenére, 

hogy kivételekkel és/vagy jogfejlesztő jogértelmezéssel jelen esetben „átlépjünk” a teszten, 

ehhez azonban széles körű egyetértés, az egyezményekben részes államok általi konszenzus 

volna szükséges.) 

A magánjogi alternatívák mellett közjogi felelősségi megoldások is felmerülnek, a 

francia HADOPI24 (fokozatos válasz) és a hozzá hasonló módszerek a klasszikus felelősségi 

modellekkel operáló polgári jog és büntetőjog eszközrendszere helyett más oldaláról közelítik 

meg a problémát, ugyanis a jogsértő helyett a jogsértés tényére fókuszálnak. Bár a felmérések 

valóban megerősíteni látszanak a szabályozás hatékonyságát, ezek azonban egyelőre rövid 

intervallumokat vizsgáltak, így korai messzemenő következtetéseket levonni. Ha a 

társadalomnak és a felhasználók közösségének nem is lesznek megfelelő eszközei a 

tiltakozásra, a „hard core” felhasználók és hackerek esetében ez egyáltalán nem biztos. 

                                                 
23 OJ C77/66 2009.03.31 (2009/C 77/16. közlemény) 3.10. pont 
24 Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet 



 16

Egyrészt az újabb megoldásokat (így akár a szabályozást kikerülő módszereket) lehetővé tévő 

technológia folyamatosan fejlődik, másrészt elképzelhetőek egyéb nem kívánt jelenségek 

(például hackertámadások) is.  

Megállapítható, hogy a felelősségi szabályozás egységesülése egyelőre csak halványan 

körvonalazódik, emellett nyitott kérdés marad továbbra is, hogy az egységes eszközrendszer 

(ha a dogmatikai diverzitást képes is kiküszöbölni) vajon megállíthatja-e a jogellenes 

fájlmegosztást, avagy mindössze csak szerkezetileg alakítja át azt, netalántán épp így ad neki 

újabb lendületet? LUNDBLAD  CLARK-fenti idézetét már kérdő mondattá alakítja: A gépekre 

adott válasz valóban a gépekben rejlik? Szerinte igen, mert a többség nagyon egyszerű 

módszerekkel másol, és csak kevesen alkalmaznak különböző eszközöket a szerzői jogi 

védelmi intézkedések kijátszására. 25 Véleményem szerint csak egyelőre, a fokozódó jogi 

nyomás ugyanis szükségképpen technikai reflexiókat von maga után, amelyek széles körben 

elterjedhetnek. (Ez pedig egy véget nem érő folyamatot gerjeszt, ugyanis a jogalkotónak 

ezekre is reagálnia kell.) 

A legfőbb probléma talán az, hogy az internetes technológia fejlődése inkább előbb, 

mint utóbb, de bármelyik kezelési módszert megkerülheti. A szerzői jogsértések 

megfékezésére tett egyes kísérletekkel kapcsolatban úgy is fogalmazhatunk, hogy ezen a 

területen pusztán a jog eszközeivel megfékezni a technika fejlődését olyan, mintha valaki 

szemben állva a japán gyorsvasúttal, kezeit előre nyújtaná, és azokkal próbálná megfékezni a 

felé száguldó vonatot, az eredmény legfeljebb időleges vágányzár lehet. Témámra vetítve 

teljes mértékben osztható az a vélemény, hogy „a fájlcsere az internet alapjául szolgáló 

digitális hálózati technológiák használatának immanens következménye, e technológiák 

elválaszthatatlan része.”26  

 

2. A tudományos eredmények hasznosítási lehetőségei 

 

Bár Magyarországon a szerzői jogi jogosultak és a jogkezelő szervezetek eddig elkerülték a 

tömeges, felhasználókkal szembeni polgári jogi igényérvényesítést, egy esetleges jövőbeni 

kísérlet azonban a bíróságokat olyan, viszonylag új technikai és társadalmi jelenséggel 

szembesítené, amely több szempontból összetett és épp emiatt a kártérítési felelősségi 

szabályokkal összefüggő szubszumpció felvetné azokat a kérdéseket, amelyeket értekezésem 

                                                 
25 LUNDBLAD i.m. 12. 
26 BODÓ Balázs: „A szerzői jog kalózai.” Typotex, Budapest, 2011. 170. A technológiai fejlődés fájlcserét 
meghatározó történeti előzményeivel kapcsolatban lásd bővebben: BODÓ i.m. 169-178. 
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érint. A fájlmegosztás kártérítési felelősségi kérdéseit monografikus igénnyel feldolgozó mű 

hazánkban korábban nem született, így az értekezés a társadalomtudománnyal foglalkozók, 

különös tekintettel a jogtudomány elméleti és gyakorlati szakemberei számára közérthető, ám 

mégis tudományos jellegű, hiánypótló munka. 

A felelősségtani elméletek alkalmazhatóságának specifikus vizsgálata azonban nem 

jelenti, hogy az értekezésben kifejtettekkel a kártérítési igények mind szélesebb körben 

történő érvényesítése mellett foglalok állást. Épp ellenkezőleg, a polgári jogi felelősség egyes 

fogalmi elemeinek is mutatkoznak határai, amelyeken túl a magánjogi eszközrendszer 

ellentmondásmentesen már nem alkalmazható. 
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IV. A szerzőnek a témában megjelent tudományos közleményei 

 

Gondolatok az objektív felelősségről. In Svéhlik Csaba (szerk.) KHEOPS „A tudomány 
felelőssége gazdasági válságban”. KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 2009. 119-130. 

A termékfelelősség intézményének neuralgikus pontjai. In Dr. Szalay Gyula tiszteletére, 
hatvanötödik születésnapjára. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2010. 320.-328. 

Kártérítési jog. Gyakorlatok a deliktuális felelősség köréből. Széchenyi István Egyetem. 
Universitas Nonprofit Kft. Győr, 2010. 105 p 

A magyar szerzői jog fejlődése. Recenzió Nótári Tamás könyvéről. Jogtudományi Közlöny. 
2010. LXV/10. 527-529. 

Critical and ameliorating thoughts on consumer protection concerning the product liability. 
Acta Juridica Hungarica. 2010. Vol. 51. No. 4. 305-316. 

Világháló a jog hálójában. A torrent alapú fájlmegosztó rendszereken megvalósuló szerzői 
jogi jogsértések alapvető felelősségi kérdéseinek áttekintése. Jogtudományi Közlöny. 2011. 
LXVI/11. 557-568. 

A felhasználók által fájlmegosztással okozott kár. Jogi Iránytű. 2011/4. 2011. december 23. 

A Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás egyes polgári jogi kérdései. Jogi Iránytű. 
2012/1. 2012. április 26. 

 


