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Szerzői jog az 
elektronika korában

Koltay Tibor

Minden művet jogvédelem illet meg, függet
lenül attól, hogy milyen adathordozón jelenik 
meg. A szerzői jogvédelem kérdése az elektroni
kus publikáció mellett az ún. elektronikus máso
lás esetében is felmerülhet. Az elektronikus má
solás lehetséges formái: scannerrel (elektronikus 
letapogatóval) történő beolvasás a CD-n vagy 
számítógépen való tároláshoz, a dokumentum 
megjelenítése képernyőn, vagy nyomtatott for
mában elektronikus hirdetőtáblán stb.

A szerzőknek az az érdekük, hogy tekintélyes 
folyóiratokban publikáljanak, de az elektronikus 
folyóiratok esetében kérdéses, hogy meg tudják- 
e őrizni integritásukat, hiszen e cikkek letölthe
tők, szerkeszthetők stb. Ugyanakkor nem tagad
ható, hogy a szerzőknek elemi érdekük fűződik 
ahhoz is, hogy gyorsan hozzájussanak a további 
kutatásaikhoz szükséges új információkhoz.

A kiadóknak sok nehézséget okoz az elektro
nikus információ. A szerzői jog által védett nyom
tatott anyagok esetében különféle módokon sza
bályozták az újrafelhasználás pl. a fénymásolás 
kérdését. Az elektronikus hordozókra vonatkozó
an viszont nincsenek ilyen szabályozó elvek. Az 
adatbázisok előállítói gondosan ügyelnek arra, 
nehogy megsértsék a szerzői jogot, ezért a ki
adóktól beszerzik a szükséges engedélyeket. Az 
elektronikus újrafelhasználást eddig csak keve
sen kérték a kiadóktól, ezért e kéréseket esetileg 
bírálják el. Az engedélyek megadásakor a kiadók 
igen óvatosak: igyekszenek beszerezni az anya
gok várható felhasználásáról a lehető legtöbb in
formációt, és sok megkötést tesznek. A vendo- 
rok (adatbázis-forgalmazók) legfőbb célja az,

hogy az erős versenyhelyzet ellenére eladják az 
általuk kínált információt, méghozzá a felhaszná
ló legnagyobb megelégedésére. A vendorok 
nem figyelnek a kisebb jogsértésekre és feltétele
zik, hogy a felhasználók a velük kötött szerző
déshez tartják magukat. Ezek a szerződések 
részletesen foglalkoznak azzal, hogy mit tehet a 
felhasználó és mit nem. A szabályzott kérdések 
köre azonban adatbázis-forgalmazónként más és 
más.

A felhasználók gyorsan, könnyen és olcsón 
akarnak hozzájutni az információhoz. Sok fel
használó azonban úgy érzi, hogy túl magas árat 
fizet az információ elektronikus formájáért és na
gyobb szabadságot szeretne ezen a téren. Rá
adásul sok felhasználó úgy gondolja, hogy az in
formáció szabad áramlását akadályozza az, 
hogy a kiadók és a vendorok különböző díjtétele
ket használnak és elvárják, hogy a felhasználó 
aláírja a hosszú és nehézkes jogi nyelven írt 
megállapodásokat.

A kiadók egymással ellentétes dolgokat tesz
nek lehetővé a felhasználó számára: az egyik 
nem tiltja a találatok letöltését és terjesztését a 
felhasználó munkahelyén, viszont nem engedi a 
megvásárolt termék továbbadását (újraeladását) 
egy harmadik félnek; a másik kiadó viszont há
rom napon túl már tiltja az elektronikus tárolást.

Ma még nem tisztázott, ki ellenőrzi az infor
mációt, ha az elektronikus tornában jelenik meg. 
Várható, hogy egyre több szerző, felhasználó, ki
adó fog részt venni az elektronikus publikációs 
folyamatban. A kiadók írott irányelvei viszont 
egyelőre nem tartanak lépést az új technológiák
kal, így egyre nagyobb a kísértés a szerzői jog 
megsértésére.

Mindezt figyelembe véve a következő tren
dek vannak kialakulóban: Az elektronikus fel- 
használás árai sűrűn fognak változni. A kiadók 
jobban megismerik a lehetőségeiket, és növe
kedni fog az elektronikus formára irányuló kéré
sek száma. A technológiai fejlődéssel szemben 
egyre nehezebbé válik az ellenőrzés. Nőni fog a 
jogsérések és a perek száma.1

A nemzetközi szerzői jogot a fejlődő orszá
gokban és Kelet-Európábán vizsgálva megálla
pítható, hogy ezekben az országokban nyomaté
kosan fel kell hívni a figyelmet a szerzői jog be
tartására. A termékeket a helyi árviszonyoknak, a 
gazdaság állapotának megfelelő árakon kell kí
nálni és egyedi szerződéseket kell kötni a kiadók
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nak az egyes szervezetekkel, figyelembe véve az 
egyedi igényeket és a helyi kulturális tradíciókat.2

Az elektronika korában sok az eltérő nézet a 
szerzői jogról. Az 1970-es években a kiadók arról 
panaszkodtak, hogy a fénymásolás tönkreteszi 
őket. Mégsem vonultak ki a piacról, hanem áraik 
emelésével igyekeztek kompenzálni a vesztesé
get. A 80-as években egyre kevesebb példány
ban adhatták el termékeiket, melyek árai ezért 
egyre emelkedtek, ami ismét a másolások növe
kedéséhez vezetett. Ezzel egyidejűleg megjelent 
a már említett elektronikus másolás.

A kiadók nem is tudják, mit kérjenek az elekt
ronikus termékekért. Egyfelől szívesen nyújtják 
anyagaikat az iparvállalatok és az egyetemek 
számára, belső felhasználásra. Másfelől viszont 
nehéz helyzetben vannak azokkal szemben, akik 
az elektronikus anyagokat tovább kívánják for
galmazni, mert így az árakat nem tudják ellenő
rizni.

A kiadók szemben állnak azokkal a vélemé
nyekkel, amelyek szerint igen könnyű az elektro
nikus formában tárolt anyagok manipulálása és 
ez nehezen felfedezhető, ezért a jognak azt nem 
kell tiltania, ami nem követhető. Az információ 
kezelése, keresése és tovább felhasználása 
hasznos, hiszen a technológiai fejlődéshez járul 
hozzá. Ezzel az érveléssel azt állítják szembe, 
hogy a lopás akkor is lopás, ha könnyen követ
hető el. Hasonlóképpen ellenzik azt, hogy a fény
másolásra adott jog automatikusan kiterjedjen az 
elektronikus másolásra.3

Éppen az előbbiekben vitatott vélemények
hez hasonló az, amelyik szerint a technológiai 
fejlődés megkérdőjelezi az eddigi szerzői jogi 
szabályozást, azt állítva, hogy a technológia 
mozgatja a jogot, nem pedig fordítva. Ez kiegé
szül azzal, hogy különbséget kell tennünk a jóhi

szemű felhasználás és az újraeladás között. Az 
előbbi példája lehet az az oktató, aki egy szoft
vert abból a célból sokszorosít, hogy az osztály 
megtanulja annak használatát. Ezzel egy újabb 
kategória is belép a szerzői jog problémakörébe: 
a szoftvereket előállító cégek szerepe.

Ezek elsősorban nem perekkel védekezhet
nek a lopás ellen (hiszen a pereket megnyerni 
nehéz és hosszadalmas, ráadásul az ügyfelet pe
relni rossz reklám is), hanem az új verziók kifej
lesztésével és a termékekről adott több informá
cióval. Az adatbázis-forgalmazók esetében is ha
sonló a helyzet, ők az információ frisességével 
védhetik magukat és lehetnek versenyképesek a 
tolvajokkal szemben.4
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