
* Az Egye sült Ál la mok ban mű kö dő National Humanities Alliance (Hu mán Tu do má nyok Or szá gos Szö vet sé ge)
1997 már ci us 24-én kelt bi zott sá gi je len té se (http://www-ninch.cni.org/ISSUES/COPYRIGHT/PRIN CIPLES/
NHA_Complete.html).

** Ez a ki fe je zés a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek és a tu do má nyos ku ta tó in té ze tek szá mí tó gép- és internet-használóit 
je len ti, akik ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé gük mi att bi zo nyos ked vez mé nye ket/ki vált sá go kat él vez nek más 
in téz mé nyek kel, szer ve ze tek kel, cé gek kel szem ben (A ford.)
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Előszó

Ezt a do ku men tu mot a Hu mán Tu do má nyok 
Or szá gos Szö vet sé gé nek „Könyv tá rak és a 
szel le mi tu laj don” el ne ve zé sű bi zott sá ga 
készí tet te ab ból a cél ból, hogy egy kö zös 
állás pont ala kul has son ki az aka dé mi ai 
kö zös sé gen be lül a szer zői jo gok kal vé dett, 
digi tá li san tá rolt mű vek hasz ná la tá ról. Bár a 
bi zott ság tag jai nagy részt fel ső ok ta tá si 
in téz mé nyek kép vi se lői, azt re mél jük, hogy 
az itt fel so rolt alap el vek a szé le sebb ér te-
lem ben vett ok ta tá si és tu do má nyos kö zös-
ség re is al kal maz ha tók, be le ért ve sok fé le 
más in téz ményt és sze mélyt: az al só és 
kö zép fo kú is ko lá kat, az önál ló ku ta tó in té ze-
te ket, a tan szé ki dol go zó kat és a ta nu ló kat s 
a füg get len tu do má nyos ku ta tó kat. […]

A bi zott ság kö szö ne tet mond a Ka li for ni-
ai Egye tem nek, ami ért en ge délyt adott ar ra, 
hogy „A Ka li for ni ai Egye tem copyright-

sza bá lyo zá sa és a tu do má nyos kom mu ni ká ció alap el vei” cí mű ki vá ló sza bály zat ter ve ze tét 
ala pul vegyük a mun kánk hoz.

ElmélEtiháttér

Be ve ze tés

Az ún. aka dé mi ai kö zös ség** na gyon sok fé le ma gán- és köz in téz ményt je lent, me lyek főbb 
fel ada tai: a ku ta tás, az ok ta tás s a tu do má nyos és kul tu rá lis örök sé günk meg őr zé se. E fel-
ada tok vég re haj tá sa köz ben ezek az in téz mé nyek (ku ta tó in té ze tek, egye te mek, egye te mi 
ki adók, könyv tá rak, tu dós tár sa sá gok, mú ze u mok, le vél tá rak stb.) egy szer re elő ál lí tói és 
fo gyasz tói a tu do má nyos szak iro da lom nak. Így az tán részt vesz nek min den fé le olyan te vé-
keny ség ben, me lyet a szer zőijog- rend szer sza bá lyoz, és ezért na gyon fon tos szá muk ra, hogy 
mi lyen ér dek egyen súly fe je ző dik ki eb ben a jog rend szer ben. A nyom ta tott do ku men tu mok 
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ese té ben már si ke rült bi zo nyos fo kú egyet ér tés re jut ni az al ko tók, a copyright-tu laj do no sok 
és az in for má ci ót fo gyasz tók jo ga i ról, de a di gi tá li san tá rolt mű vek kel kap cso lat ban mos ta-
ná ban olyan új ja vas la tok lát tak nap vi lá got, me lyek a tu laj do no sok jo ga i nak vé del me és a 
nyil vá nos hoz zá fé rés le he tő sé ge kö zöt ti egyen súly föl bo rí tá sá val fe nye get nek.

A di gi tá lis tech no ló gi ák – mi köz ben for ra dal ma sít ják az in for má ció rög zí té sé nek, tá rolá-
sá nak, ter jesz té sé nek és el éré sé nek mód sze re it –  meg szün te tik azo kat a tech ni kai kor lá to kat, 
me lyek ed dig jól ki egé szí tet ték a szel le mi tu laj don és a nyil vá nos ter jesz tés egyen sú lyát 
garan tá ló jog rend szert: egy részt kor lát lan tech ni kai ka pa ci tás áll ren del ke zés re a mű vek 
szer zői jo got sér tő ter jesz té sé re, más részt vi szont szin tén kor lát lan tech ni kai le he tő sé gek 
van nak a mű vek il le gá lis fel hasz ná lá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra, s ezek kö zül né há nyat már 
fon tol gat nak is a jog al ko tók. Bár me lyik  ol dal győ ze del mes ke dik is, az egyen súly min den-
kép pen fel bo rul, a kö vet kez mé nyek pe dig alá ás hat ják az ok ta tás alap ja it, és je len tő sen 
át ala kít hat ják az in for má ci ós pi a cot.

A tu do má nyos kom mu ni ká ció

Az aka dé mi ai kö zös ség mé lyen el kö te lez te ma gát a tu do má nyos kom mu ni ká ció mel lett. Ez 
a kom mu ni ká ci ós fo lya mat töb bek közt ilyen ele mek ből áll: in for má ci ók cse ré je a leg fris-
sebb föl fe de zé sek ről és az ép pen fo lyó ku ta tá sok ról tu dó sok, ku ta tók és ku rá to rok kö zött; 
új és össze fog la ló mű vek pub li ká lá sa a szé les tu do má nyos kö zös ség szá má ra; az új és a ré gi 
tu dás ter jesz té se a di á kok kö zött az ok ta tá si rend sze ren ke resz tül; az is me re tek ar chi vá lá sa 
a kö vet ke ző ge ne rá ci ók szá má ra, va la mint a tu do má nyos ered mé nyek el jut ta tá sa a nagy kö-
zön ség hez. Ezek hez a te vé keny sé gek hez tud ni kell hi vat koz ni és idéz ni, füg get le nül a 
mű vek tá ro lá si mód já tól. A szö ve ges do ku men tu mok ból ké zi át írás sal is le het idéz ni, de a 
di gi tá lis mé di á nál eh hez tech ni kai esz kö zök re le het szük ség. A tu do má nyos kom mu ni ká ció 
részt ve vői: szak em be rek, fel ső ok ta tá si tan szé kek és ku ta tó in té ze tek, könyv tá rak és le vél tá-
rak, mú ze u mok, egye te mi nyom dák, ki adó vál la lat ok, ku ta tást fi nan szí ro zó cé gek, aka dé mi-
ai és ke res ke del mi szoft ver gyár tók s má sok.

Mi vel az át adás ra ke rü lő in for má ció le het bo nyo lult szer ke ze tű kép, hang vagy csak egy-
sze rű szö veg, és a meg cél zott kö zös ség is a No bel-dí jas tu dó sok tól a fel zár kóz ta tó tan fo lya-
mon részt ve vő el ső éves hall ga tó kig és a vá rosi mú ze um lá to ga tó i ig ter jed, ezért a tu do má-
nyos kom mu ni ká ció a tu dás tel jes kö ré re ki ter jed, és min den mé di um ban meg je le nik. 
Sza ba don kell foly nia a részt ve vők kö zött oda-vissza, és elég gyors nak kell len nie ah hoz, 
hogy a ta nu lá si és a meg is me ré si te vé keny ség fej lő dé sé hez hoz zá tud jon já rul ni. Az in for-
má ci ók nak egy gaz da sá go san mű kö dő rend szer ben kell mo zog ni uk, me lyet nem sza bad 
meg ter hel ni a gyors ter je dést le he tet len né te vő, ne héz kes en ge dé lye zé si me cha niz mus sal.

A tu do má nyos kom mu ni ká ció a szer ző sé gi eti kán ala pul, ami kö te lez az ered mé nyek 
pub li ká lá sá ra, és egy ben el íté li a plá gi u mot. Meg kö ve te li a mű vek in teg ri tá sá nak tisz te let-
ben tar tá sát és a meg fe le lő hi vat ko zá so kat, mi köz ben fon tos nak tart ja a pub li ká ci ók ér té ke-
lé sét és össze ve té sét a tu dás föl hal mo zá sa ér de ké ben. Ez az eti ka meg könnyí ti az in for má-
ci ók gyors és szé les kö rű ter jesz té sét, mert erő sí ti a bi zal mat a szer zők, a tu laj do no sok és a 
fel hasz ná lók kö zött. Az ok ta tá si in téz mé nyek olyan szer ve ze ti for má kat dol goz tak ki, 
me lyek füg get le ní tik az ok ta tó kat, a ku rá to ro kat és a ta nu ló kat – a tu do má nyos kom mu ni-
ká ció köz pon ti, de nem ki zá ró la gos sze rep lő it – a szel le mi ter mé kek köz vet len gaz da sá gi 
meg té rü lé sé től. Ehe lyett az in téz mény től kap ják mun ká juk el is me ré sét a tu dás lét re ho zá sá-
ban és ter jesz té sé ben el ért kol lek tív si ke re ik függ vé nyé ben. Az in téz mé nyek azon ban egy-
szer re tulaj do no sai és fo gyasz tói a tu do má nyos kom mu ni ká ció csa tor ná in ke rin gő szel le mi 
ter mé kek nek. Ezért egye sek kö zü lük – pél dá ul a mú ze u mok, az egye te mi nyom dák és a 
tu dós társa sá gok – rész ben a copyrightból szár ma zó be vé tel ből fi nan szí roz zák ok ta tá si, 
is me ret ter jesz té si és ar chi vá lá si te vé keny sé gü ket.
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A do ku men tu mok ban tá rolt tu dás

Nem hoz ha tó lét re új tu dás a má sok ál tal már el vég zett mun kák ra, a tár sa dal mi és ter mé-
sze ti je len sé gek ről ké szült le írá sok ra va ló bő sé ges hi vat ko zá sok nél kül. Egy ci vi li zá ció 
kol lek tív tu dá sa pe dig nem ad ha tó át hi bát la nul a kö vet ke ző ge ne rá ci ók nak a tu dás ar chi-
vá lá sa és rend sze re zé se nél kül. A könyv tá rak, mú ze u mok és le vél tá rak kulcs sze re pet ját sza-
nak a tu dás meg őr zé sé ben, és ezt a fel ada tu kat a jö vő ben is el kell lát ni uk, hogy fon tos 
ok ta tá si funk ci ó i kat tel je sít hes sék. Mi vel a do ku men tu mok szá ma ex po nen ci á li san nő, ezek 
az in téz mé nyek új, ko ráb ban nem hasz nált tárolóeszközökkel pró bál koz nak, s olyan tech-
ni kák kal, ame lyek ha té ko nyabb hoz zá fé rést biz to sí ta nak a di gi tá lis mé di á hoz. Rá adá sul 
ezek az új in for má ció-elő ál lí tó és -tá ro ló tech ni kák egy re na gyobb fel ada tot je len te nek a 
meg őr zés sel, rend sze re zés sel és hoz zá fé rés nyúj tá sá val fog lal ko zó szer ve ze tek szá má ra.

Bár a di gi tá lis tech ni kák hasz ná la ta a nyom ta tott do ku men tu mok vi lá gá ra alig em lé kez-
te tő meg ol dá so kat és vi szo nyo kat ala kít ki, ezek az új fej le mé nyek és a meg nö ve ke dett 
lehető sé gek nem ho má lyo sít hat ják el a meg őr zés és rend sze re zés fel ada tá nak és fo lya ma-
tos sá gá nak fon tos sá gát. A tu do má nyos ság kö ve tel mé nye és a kul tu rá lis örök ség föl hal mo-
zá sá nak igé nye ak kor is ér vé nyes, ami kor egy in for má ció vagy do ku men tum már el ve szí ti 
a ke res ke del mi ér té két, és ki ke rül a pi a ci kör for gás ból. Ezért a copyright-tu laj do no sok, az 
aka dé mi ai in téz mé nyek és a jog kö zöt ti vi szony rend szer nek a jö vő be li fel ada to kat is tük-
röz nie kell, nem csak a je len le gi ér de ke ket, és el kell is mer nie a meg őr zé si funk ci ót el lá tó és 
az in for má ci ók kö zöt ti el iga zo dást meg könnyí tő, jól szer ve zett rend sze rek ál tal hoz zá adott 
tár sa dal mi ér té ket is.

A vál to zás hoz va ló hoz zá ál lás

1995-ben és 1996-ban az Ame ri kai Kong resszus és a szel le mi tu laj don nal fog lal ko zó vi lág-
szer ve zet, a World Intellectual Property Organization (WIPO) is meg kí sé rel te fö lül vizs gál-
ni a szel le mi ter mé kek kel kap cso la tos jog sza bá lyo kat, hogy a je len leg is fej lő dés ben lé vő 
di gi tá lis kör nye zet ál tal oko zott vál to zá sok hoz iga zít sa azo kat. Az ame ri kai tör vény ke zé si 
fo lya mat hosszú vi ta után meg akadt egy al bi zott ság ban a Kong resszus 104. ülé sén. A WIPO 
nem zet kö zi szin tű egyez mé nyei va la mi vel job ban tük rö zik a tu laj do no sok jo ga i nak vé del-
me és a sza bad fel hasz ná lás igé nye kö zöt ti egyen súly el vét. De ezek a meg ál la po dá sok most 
vissza ke rül nek ra ti fi ká lás ra az USA tör vény ho zá sa elé, s be ve ze té sük höz vár ha tó an to vább-
fej lesz tés re és kap cso ló dó jo gi sza bá lyo zás ra lesz még szük ség.

Az aka dé mi ai kö zös ség föl hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a jog rend szer ben vég re haj tan dó 
vál to zá so kat csak na gyon gon do san sza bad meg ter vez ni. A vál to zá sok nak se gí te ni, nem 
pe dig aka dá lyoz ni kel le ne az in for má ci ók szé les kö rű és idő ben va ló ter jesz té sét, rend sze-
re zé sét és meg őr zé sét. Tisz tá ban kell len ni az zal, hogy ne héz elő re meg ha tá roz ni a kö ve ten-
dő irány vo na lat egy olyan di gi tá lis kör nye zet ben, amely ben:

– az üz le ti vi lág, az aka dé mi ai kö zös ség és a nagy kö zön ség gya kor la ta még ki a la ku lat-
lan és vál to zó;

– a „mű vek” na gyon kü lön böz nek egy más tól: szoft ve rek, ku ta tá si je len té sek, tan köny-
vek, el sőd le ges szö ve ges for rá sok, vi zu á lis al ko tá sok és hang fel vé te lek;

– a do ku men tu mok ter jesz té sé re, vé del mé re és nyo mon kö ve té sé re min den fé le, gyak-
ran ké rész éle tű tech no ló gi á kat dol goz nak ki, me lyek kö vet kez mé nyei sok szor nem 
vi lá go sak, és

– szá mos for má tum és mé dia van for ga lom ban.
Az aka dé mi ai kö zös ség a leg fris sebb tech no ló gi ai, gaz da sá gi és jo gi föl té te lek kö zött 

vég zi tu do má nyos kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gét, és ért he tő en új in téz mé nyes meg ol dá so-
kat ke res a szer zői jog gal vé dett, va la mint a köz kincs nek te kint he tő mű vek ben tá rolt tu dás 
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ter jesz té sé re és meg őr zé sé re. Eh hez olyan jo gi és gaz da sá gi kör nye ze tet igé nyel, amely az 
együtt mű kö dést és a meg egye zést ösz tön zi, nem pe dig a jo gi vi tá kat és a pe res ke dést.

Mi köz ben a di gi tá lis for má ban meg je le nő szel le mi ter mé kek ről zaj la nak a tör vény ke zé si 
vi ták, meg érett az idő ar ra, hogy az aka dé mi ai kö zös sé gen be lül meg egye zés szü les sék 
va la mi fé le kö zös, át fo gó alap el vek ről, me lyek hez azu tán az egyes in téz mé nyek vagy in téz-
mé nyi szö vet sé gek vi szo nyít hat nák a tör vény ho zás ban föl me rü lő ja vas la to kat. A tö meg szó-
ra koz ta tó ipar to vább ra is a vi lág pi a con meg je le nő szel le mi ter mé kek szi go rú fel ügye let-
ében ér de kelt, az aka dé mi ai kö zös ség nek ezért meg kell erő sí te nie a sa ját, sok kal de mok ra-
ti ku sabb szem lé le tét, és a kö zös alap el vek nek meg fe le lő egy sé ges ál lás pon tot kell han goz-
tat nia ezek ben a vi ták ban. Az alább föl so rolt alap el ve ket az 1996. de cem ber 2-i kel te zé sű, 
„A Ka li for ni ai Egye tem copyright-sza bá lyo zá sa és a tu do má nyos kom mu ni ká ció alap el vei” 
cí mű sza bály zat ter ve zet alapján fogalmaztak meg.

AlApElvEk

Az aka dé mi ai kö zös ség a szer zői és a szom szé dos jo gok ban vár ha tó vál to zá sok kal kap cso-
lat ban (ilyen pél dá ul a ki zá ró la gos, sui generis tör vény ter ve az adat bá zis ok vé del mé ről) 
ha tá ro zot tan meg van győ ződ ve ar ról, hogy a ki ala ku ló ban lé vő ame ri kai in for má ci ós tár-
sa da lom ér de ke az, hogy a tör vé nyi sza bá lyo zás meg erő sít se, ne pe dig föl bo rít sa a je len le gi 
jog ban is ki fe je ző dő egyen súlyt a szel le mi tu laj don bir to ko sai és a köz ér dek kö zött.

1. A di gi tá li san tá rolt mű vek re vo nat ko zó szer zői jog nak fenn kell tar ta nia a je len le gi tör vé-
nyek ben meg tes te sü lő egyen súlyt a szer zők, a copyright-tu laj do no sok és a nyil vá nos ság 
ér de kei kö zött. A je len le gi jo gi egyen súly egy be esik a tu do mány ban és ok ta tás ban ér vé nyes 
eti ká val, mely a szel le mi tu laj don fe le lős ség tel jes hasz ná la tá ra ösz tö nöz, elő se gí ti a gon do-
la tok sza bad cse ré jét, és vé di a szer zői jog-tu laj do no sok anya gi ér de ke it.

A szel le mi tu laj don a tár sa dal mi tő ke egyik je len tős for má ja, ér té ke a szel le mi ter mé kek 
ter je dé sé nek, hasz no sí tá sá nak és hasz ná la tá nak függ vé nye. A tu do má nyos és ok ta tá si in téz-
mé nyek je len tik az egyik leg fon to sabb hely színt, ahol ez a szel le mi ér ték ke let ke zik és 
ter jed. Ezek az in téz mé nyek az idők so rán ki fej lesz tet tek egy sa já tos eti kát er re a tu laj don-
for má ra, amely:

– tisz te let ben tart ja a szel le mi ter mé kek elő ál lí tó i nak és a copyright-tu laj do no sok nak a 
jo ga it;

– meg fe le lő mó don hi vat ko zik a mű vek re, és tisz te let ben tart ja azok sért he tet len sé gét;
– ga ran tál ja a do ku men tu mok meg őr zé sét;
– elő se gí ti a szel le mi al ko tá sok ter je dé sét, biz to sít ja az el ér he tő sé gü ket, és
– egy gaz da sá go san mű kö dő tu do má nyos kom mu ni ká ci ós rend szert tart fenn.
Ez az eti ka jól ki egé szí ti a mai szer zői jog-rend szert, amely egy részt biz to sítja bi zo nyos 

szel le mi tu laj do nok  vé del mét, más részt meg ha tá roz za a ter jesz tés mód ját a tár sa da lom 
kü lön bö ző szek to ra i ban, be le ért ve a ke res ke del mi és a nem üz le ti jel le gű ügy le te ket is.

A je len le gi copyright-tör vény el is me ri a tár sa dal mi igé nyek és a szel le mi ter mé kek 
ké szí tői kö zött lé te ző ér dek el len té tet, és bi zo nyos ese tek ben vé del met nyújt a szer zői 
jo gok meg sér té sé vel kap cso la tos vá dak el len. Eze ket a ki vé te le ket az Egye sült Ál la mok 
1976-ban al ko tott copyright-tör vé nyé nek 107–110-es sza ka szai so rol ják föl. Töb bek 
kö zött a kö vet ke ző ese tek ről van itt szó: a szer zői jog gal vé dett mű vek „tisz tes sé ges hasz-
ná la ta” ok ta tá si, tu do má nyos vagy ku ta tá si cé lok ra; il let ve a kö vet ke ző te vé keny sé gek ről: 
a mű vek má so lá sa könyv tá rak és ar chí vu mok ál tal bi zo nyos fel té te lek mel lett, meg ha tá ro-
zott cé lok ra; va la mint a mű vek be mu ta tá sa vagy elő adá sa tan árok vagy di á kok ál tal a sze mé-
lyes ok ta tá si for mák ban. A jog tu laj do no sok jo ga it csak ha son ló fel té te lek kel len ne sza bad 
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ki ter jesz te ni a di gi tá lis kör nye zet re, ter mé sze te sen meg fe le lő biz to sí té kok kal ki egé szít ve a 
vissza élé sek el len.

Ezek nek az el vek nek a konk rét tech no ló gi ák tól füg get le nek nek il le nék len ni ük. A tör vény 
je len le gi szö ve ge azon ban konk ré tan meg ne vez né hány tech ni kát, és rész le tes elő írá so kat tar-
tal maz bi zo nyos te vé keny sé gek re vo nat ko zó an a nyom ta tott, a sza la gon rög zí tett és a su gár-
zott mű vek kel kap cso lat ban. Ezek a sza bá lyok még a nyom da i lag sok szo ro sí tott do ku men tu-
mok vi lá gá ból szár maz nak, ahol ugya naz a tárgy – a pél dány (copy) – szol gál a mű tá ro lá sá ra, 
ter jesz té sé re és föl hasz ná lá sá ra, és ahol egy nél több te vé keny ség (pl. tá ro lás és ter jesz tés) 
egy ide jű foly ta tá sá hoz az ere de ti pél dány le má so lá sá ra van szük ség. A di gi tá lis kör nye zet ben 
a tá ro lást, ter jesz tést és föl hasz ná lást szá mí tó gé pes al go rit mu sok kal vég zik és nem pél dá nyok-
kal, en nél fog va itt a pa pír ala pú mű vek vi lá gá ból szár ma zó tör vé nyek ben szank ci o nált te vé-
keny sé gek aka rat la nul is el kö vet he tők, és ko moly kö vet kez mé nyek kel jár hat nak. Ezért a 
nyom ta tott mű vek re ki dol go zott sza bá lyo zást a di gi tá lis kör nye zet re ki ter jesz tő tör vény ke zé si 
tö rek vé sek nél az el ér ni kí vánt cé lok mi att nem hasz nál ha tók egy sze rű ana ló gi ák.

2. A copyright-tör vény nek tá mo gat nia kell a szer zői jog gal vé dett mű vek tu laj do no sai és 
föl hasz ná lói kö zött mű kö dő gaz da sá gi ke ret rend szer fenn tar tá sát.

Az in for má ci ók szé les kö rű és idő ben va ló ter jesz té se – füg get le nül at tól, hogy fi zi kai 
vagy elekt ro ni kus mé di á ról van-e szó – az ok ta tá si rend szer alap ját je len ti. A ter jesz tés gaz-
da sá gi lag is mű kö dő ki adói rend szert igé nyel, amely elő se gí ti az in téz mé nyek és a tu do-
mány te rü le tek kö zöt ti kom mu ni ká ci ót, és szük sé ges hoz zá egy sta bil könyv tá ri há ló zat is 
az in for má ci ók tá ro lá sa és meg őr zé se, va la mint a rend sze re zés és a hoz zá fé rés biz to sí tá sa 
cél já ból. Egyéb in téz mé nyek – pél dá ul a mú ze u mok – jog vé dett gyűj te mé nyük ből szár ma-
zó be vé tel eik ből él nek és vég zik ha son ló kép pen fon tos tu dás gon do zó te vé keny sé gü ket.

– Ez ok ból az aka dé mi ai kö zös ség tá mo gat ja azt, hogy a copyright  bir tok lá sa le he tő vé 
tegye a ki adók nak, a szer zők nek és a jo gok tu laj do no sa i nak a meg fe le lő be vé telt a 
szel le mi ter mé kek be be fek te tett mun ká ju kért és vál lal ko zá suk fenn tar tá sa ér de ké ben.

– A jo gok ér vé nye sí té sé nél tisz tes sé ges egyen súly ki ala kí tá sá ra kell tö re ked ni a fel hasz-
ná lá si en ge dély dí ja és azon fel hasz ná lá si for ma kö zött, amely hez az en ge délyt ké rik.

– Az aka dé mi ai kö zös ség el len zi a copyright-vé de lem olyan irá nyú ki ter jesz té sét, 
amely kor lá toz za a tisz tes sé ges ver senyt, és le he tő vé te szi a mo no pó li u mok nak, hogy 
meg aka dá lyoz zák a hoz zá fé rés és a föl hasz ná lás gaz da sá gos és ké nyel mes for má it. 
(Pél dá ul a ja va solt sui generis adat bá zis-vé del mi tör vény ál lan dó an meg újít ha tó jo gai 
ré vén aka dá lyoz za a tisz tes sé ges ver senyt. Ha son ló ha tást vált hat ki a co py right ér vé-
nyes sé gi ide jé nek túl zott ki ter jesz té se is.)

– Je len leg is fo lyik a vi ta ar ról, ho gyan le het ki ter jesz te ni az ere de ti pél dány vá sár ló i nak 
jo ga it a di gi tá lis kör nye zet re. A meg ol dás va ló szí nű leg mű sza ki, jo gi és üz le ti sza bá-
lyo zá sok bo nyo lult rend sze re lesz. A je len le gi tör vé nyek ér tel mé ben az ere de ti pél dá-
nyok vá sár lói tet sző le ges mó don ad hat ják azo kat to vább, be le ért ve az is mé telt 
el adást, a köl csön zést vagy az el aján dé ko zást is. A könyv tá ri köl csön zés le he tő sé ge is 
en nek a sza bály nak kö szön he tő. Mi vel a di gi tá li san tá rolt mű vek azon nal sok szo ro-
sít ha tók és ter jeszt he tők – pél dá ul ki te he tők meg te kin tés re egy Web-lapra –, mi köz-
ben az „ere de ti pél dány” meg ma rad, sok copyright-tu laj do nos at tól fél, hogy a vá sár-
lói jo gok ki ter jesz té se a di gi tá lis kör nye zet re tönk re te szi az üz le tü ket. Egye sek az zal 
pró bál ják vé de ni a ter mé ke i ket, hogy el adás he lyett csak bér be ad ják őket, és ezek a 
mű vek csak a li cenc szer ző dés ben elő írt mó don hasz nál ha tók. A könyv tá rak pe dig – 
at tól tart va, hogy az ilyen bér le ti jo gok meg aka dá lyoz zák a di gi tá li san tá rolt köny vek 
és új sá gok tar tal má nak in gye nes meg te kin té sét vagy köl csön zé sét – azt bi zony gat ják, 
hogy az ere de ti pél dányt vá sár lók jo ga i nak meg fe le lő it a di gi tá lis mű vek re is ki kell 
ter jesz te ni, mert ez el en ged he tet len az ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség hez. Már lé tez-
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nek olyan tech no ló gi ák – bár még nem ter jed tek el a pi a con –, me lyek kel szi mu lál ni 
le het ilyen jo go kat meg fe le lő „bo rí ték” vagy „la kat” szoft ve rek kel, de ma még meg-
jó sol ha tat lan, hogy ezek al kal ma zá sát el fo gad ha tó nak ta lál ják-e majd a vá sár lók.

3. A copyright-sza bá lyo kat úgy kell ki ala kí ta ni, hogy mi nél könnyeb ben be le hes sen tar ta ni 
őket, s nem a bün te tő in téz ke dé sek szá mát kell nö vel ni.

A tör vény nek olyan lég kört kell ki ala kí ta nia, mely a jo gok mi nél egy sze rűbb tisz tá zá sá-
ra és a jog dí jak ren de zé sé re ösz tö nöz, mi köz ben meg őr zi a je len le gi jog rend szer ben sze rep-
lő „tisz tes sé ges hasz ná lat” el vét is. Egy ne héz kes vagy bi zony ta lan sza bá lyo zó rend szer,  
csak úgy, mint a „tisz tes sé ges hasz ná lat” kö ré be tar to zó ki vé te lek szük ség te len kor lá to zá sa 
el fojt hat ja a jog vé dett anya gok ter je dé sét, vagy ki kény sze rít he ti a tö me ges jog sér té se ket. A 
copyright-tör vény és a hoz zá tar to zó gya kor lat ki ter jesz té se a di gi tá lis kör nye zet re nem 
szül het az in for má ci ók ter je dé sét ke vés bé ösz tön ző új ki vált sá go kat.

– A copyright-tör vény nek ke re tet kell biz to sí ta nia olyan ön kén tes szer ző dé ses meg-
egye zé sek hez, me lyek tisz tes sé ges hasz not biz to sí ta nak a copyright-tu laj do no sok nak, 
egy szer smind pe dig te ret ad nak az in for má ci ók mi nél szé le sebb kör ben va ló ter jesz-
té sé re irá nyu ló kez de mé nye zé sek nek. A jog azon ban nem en ge dé lyez het alap ve tő 
jo gi ga ran ci á kat sér tő szer ző dé se ket.

– A jog nak meg kell en ged nie a „tisz tes sé ges hasz ná lat tal” va ló vé de ke zés le he tő sé gét 
a szer ző dés kö té sek nél. Ugya nak kor a jog csak úgy bá to rít hat ja a „tisz tes sé ges hasz-
ná lat” el vé nek ki ter jesz té sét a di gi tá li san tá rolt mű vek re, hogy köz ben meg kö ve te li a 
copyright-tu laj do no sok jo ga i nak tisz te let ben tar tá sát, aho gyan ez a je len le gi tör vény 
ren del ke zé se i ben is sze re pel.

– A jo go sult sá gok au to ma ti kus nyo mon kö ve té se, a biz ton sá gi tech no ló gi ák és a li cenc-
meg ol dá sok sok eset ben csök kent he tik a jog sér té sek re irá nyu ló pró bál ko zá so kat, 
mi köz ben elő se gít he tik a szer zői jo gok kal vé dett mű vek hez va ló könnyebb hoz zá fé-
rést. A szer zői jo gi tör vény nek bá to rí ta nia kel le ne az ilyen in no vá ci ó kat.

– Gon do san meg kel le ne fon tol ni az ún. „kö te le ző li cenc szer ző dé sek” elő nye it és hát-
rá nya it. Ezek ar ra kö te le zik a copyright-tu laj do no so kat, hogy meg en ged jék a tu laj do-
nuk ban le vő mű vek bi zo nyos föl hasz ná lá si for má it, és ezért cse ré be au to ma ti ku san 
jár ne kik va la mennyi jog díj. Ilyen li cencelő írá sok már most is lé tez nek a ze nei hang-
fel vé te lek su gár zá sá val kap cso lat ban. En nek az elv nek a szé le sebb kör ben va ló al kal-
ma zá sát még nem iga zán vi tat ták meg, és egye lő re ko rai len ne ál lást fog lal ni a di gi-
tá lis mű vek re va ló ki ter jesz té se mel lett vagy el len.

4. A copyrightnak elő kel le ne se gí te nie egy je len tős mé re tű szel le mi köz kincs (public 
do main) ki ala ku lá sát, mert ez elő fel té te le tu do má nyos és kul tu rá lis örök sé günk meg őr-
zé sé nek.

A „public domain” egy in tel lek tu á lis köz te rü let, amely a jól in for mált és rész vé te li 
de mok rá ci á ra épü lő tár sa da lom alap fel té te le. El en ged he tet len az ok ta tás hoz, a ku ta tás hoz 
és az új tu dás elő ál lí tá sá hoz. Ha a jo gi vé de lem ide je meg ha lad hat ja a száz évet is (a szer ző 
élet tar ta ma plusz még öt ven év), a di gi tá li san rög zí tett mű vek for má tu ma már ré ges-ré gen 
el avult tá vá lik, mi re a copyright le jár. A mű ve ket a jo go su lat lan fel hasz ná lás tól vé dő biz-
ton sá gi tech ni kák még to vább nö vel he tik ezt a ve szélyt, ha nem gon dos kod nak ar ról, hogy 
a meg fe le lő idő pont ban „fel nyíl jék” a szoft ve res zár.

– A kor mány za ti és a köz hi va tal ok ál tal lét re ho zott in for má ci ó kat – be le ért ve azo kat is, 
me lyek meg bí zás ból ké szül tek – köz kincs nek kell te kin te ni, ahogy er ről a je len le gi 
jog is ren del ke zik.

– A ma gán cé gek és egyé nek ál tal ké szí tett mű vek nek – ha el ér tek egy bi zo nyos kort – 
köz kinccsé kell vál ni uk, ahogy er ről a je len le gi jog is ren del ke zik.
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– A copyright-vé de lem ide jé nek le jár ta egy ér tel mű és könnyen meg ha tá roz ha tó le gyen.
– A szer zői jog nak biz to sí ta nia kell, hogy az új vé del mi tech no ló gi ák be ve ze té se ne 

aka dá lyoz has sa meg a mű vek ké sőb bi köz kinccsé vá lá sát, ahogy ezt a je len le gi sza-
bá lyo zás ter ve zi.

– A szer zői jog nak le he tő sé get kell biz to sí ta nia a mű vek ar chi vá lá sá ra vagy új mé di um-
ra va ló át má so lá sá ra, ha a tech ni ka vál to zá sa ezt szük sé ges sé te szi. Az aka dé mi ai 
kö zös ség sze rint meg kell kü lön böz tet ni a meg őr zés hez és a tá ro lás hoz szük sé ges 
te vé keny sé ge ket a jog vé dett mű vek hez va ló hoz zá fé rés biz to sí tá sá hoz szük sé ges 
te vé keny sé gek től. Mi vel a tech ni ka gyor san fej lő dik, a meg őr zés re és a tá ro lás ra 
vo nat ko zó elő írá sok nak elég ru gal ma sak nak kell len ni ük ah hoz, hogy az egy mást 
kö ve tő tech no ló gia vál tá sok el le né re is ér vény ben ma rad has sa nak.

5. A té nye ket köz kincs nek kell te kin te ni, ahogy er ről a je len le gi jog is ren del ke zik.
Az ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség részt ve vő i nek le he tő sé get kell ad ni a té nyek kor lá-

to zás nél kü li vizs gá la tá ra és elem zé sé re. A té nyek gyűj te mé nye it, amennyi ben ezek ere de-
ti ek és új ér té ket is hor doz nak, már véd he ti a co py right, de a té nyek és ada tok ön ma guk ban 
köz kincs nek szá mí ta nak.

6. A copyright-tör vény nek biz to sí ta nia kell, hogy a sze mé lyi sé gi jo gok ne sé rül hes se nek a 
jo go sult sá go kat és a hoz zá fé rést sza bá lyo zó rend sze rek nél.

A tu do mány sza bad sá ga és az al kot mány ban le fek te tett gon do lat-, gyü le ke zé si és szó lás-
sza bad ság ki mond ja, hogy az egyén sze mé lyi sé gi jo ga it tisz te let ben kell tar ta ni. A nyom ta-
tott mű vek ese té ben az em be rek anél kül ta nul má nyoz hat ják a do ku men tu mo kat a könyv tá-
rak ban vagy ve he tik meg őket a bol tok ban, hogy ki lét ük nek nyo ma ma rad na. Az aka dé mi ai 
kö zös ség sür ge ti, hogy a tör vény ke zés a di gi tá lis kör nye zet ben is biz to sít sa az em be rek nek 
a co py right tal vé dett mű vek hez va ló hoz zá fé rést ki lét ük föl fe dé se és föl jegy zé se nél kül.

7. A copyright-tör vény ben meg kell őriz ni azt az el vet, amely sze rint a jog sér tő te vé keny sé-
gért az azt el kö ve tő a fe le lős, és nem egy har ma dik fél. Az in téz mé nyek csak azo kért a cse-
le ke de te kért fe le lő sek, ame lye ket az egyé nek az ő meg bí zá sá ból tesz nek, de nem von ha tók 
fe le lős ség re olyan tet te kért, ame lye ket az egyé nek – akár kap cso lat ban van nak az il le tő 
in téz ménnyel, akár nem – önál ló an kö vet nek el. Ez az elv a tu do má nyos sza bad ság alap el ve.

A tu dás lét re ho zá sa és ter jesz té se olyan em be rek kö zös sé gén alap szik, akik sa ját tu do-
má nyos vizs gá la ta i kat és elem zé se i ket foly tat ják. Egy ilyen kö zös ség csak ak kor ma rad hat 
fenn, ha a tu do má nyos sza bad ság alap el vei – köz tük a szó lás sza bad ság és az elő ze tes kor-
lá to zá sok el uta sí tá sá nak jo ga – fenn ma rad nak. Az aka dé mi ai kö zös ség el len zi az olyan 
copyright-sza bá lyo zást, amely fe le lős sé ten né az in téz mé nye ket az önál ló an cse lek vő egyé-
nek tet te i ért, vagy amely elő ze tes cen zú rát kény sze rí te ne rá juk. A co py right ér vé nye sí té sé re 
vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fe le lő el já rá so kat kell tar tal maz ni uk an nak el dön té sé re, va ló-
ban iga zak-e a jog sér tés re vo nat ko zó ál lí tá sok. Az ok ta tá si in téz mé nyek vál lal ják azt, hogy 
sza bály za to kat dol goz nak ki, szük ség ese tén le foly tat ják eze ket az el já rá so kat, és olyan 
kör nye zet te rem te nek, mely ben az esz kö ze i ket és for rá sa i kat hasz ná ló sze mé lyek a sza bá-
lyok nak meg fe le lő mó don fér nek hoz zá a szer zői jog gal vé dett mű vek hez.

8. Az ok ta tá si in téz mé nyek ben olyan lég kört kell ki ala kí ta ni, amely ben in téz mé nyi szin ten 
tart ják tisz te let ben a szel le mi tu laj don jo go kat, in for mál ják a kö zös ség tag ja it a szük sé ges 
tud ni va lók ról, és biz to sít ják az in téz mény ál tal (pl. táv ok ta tás hoz) hasz nált mű vek jog dí já-
nak ki fi ze té sé hez szük sé ges for rá so kat.

Az ok ta tá si in téz mé nyek ha tal mas mennyi ség ben hoz zák lét re és tá rol ják a szel le mi tu - 
laj dont, ezért szük sé ges és el vár ha tó, hogy a ná luk al kal ma zott gya kor lat meg fe lel jen a szel-
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le mi tu laj don ról ren del ke ző tör vé nyek nek, és hogy az al kal ma zot ta ik tisz tá ban legyenek a 
rá juk eső fe le lős ség gel. Ezek nek az in téz mé nyek nek pon to san be kell tar ta ni uk a sza bá lyo-
kat, és egy ben ok ta tá si funk ci ó kat is el kell lát ni uk, az az tu da to sí ta ni uk kell az aka dé mi ai 
kö zös ség tag ja i ban a jog sza bály ok elő írá sa it. Ha az in téz mé nyek nél al kal ma zott gya kor lat 
össz hang ban van a tör vény kö ve tel mé nye i vel, ez ked ve ző hely ze tet ered mé nyez het az ok ta-
tá si in téz mé nyek szá má ra a jo gi vi ták ban vagy a szer ző dé ses fel té te lek ről fo lyó tár gya lá-
sok nál.

9. Na gyon óva to san sza bad csak új jo go kat és vé del me ket biz to sí ta ni és csak olyan mér ték-
ben, amennyi re a ta pasz ta la tok alap ján fel tét le nül szük sé ges nek lát szik, hogy csak az al kot-
mány ban sze rep lő, „a tu do mány és a mű vé sze tek ha la dá sát” se gí tő, kor lá to zott mo no pó li-
u mok jö hes se nek lét re.

Az egyet len tör vénnyel meg ha tá ro zott (sui generis) vé del met kü lö nö sen meg kell fon tol-
ni, és csak ak kor sza bad al kal maz ni, ha már meg fe le lő mennyi sé gű bí ró sá gi eset gyűlt össze 
a té má ban, me lyek alap ján meg ítél he tő, hogy mi is fo rog koc kán. A copyright ki ter jesz té-
sé nek öt le tét új faj ta mű vek re két ke dés sel kell ke zel ni mind ad dig, amíg be bi zo nyo so dik, 
hogy ez a ki ter jesz tés va ló ban erő sí ti a tu laj do no sok és a fel hasz ná lók ér de kei kö zött ha gyo-
má nyo san ki ala kult egyen súlyt, s gon do san meg kell vizs gál ni, hogy más jo gi esz kö zök kel 
nem le het-e meg fe le lőb ben biz to sí ta ni a kért vé del met. Meg fon to lan dó az is, hogy mi lyen 
kö vet kez mé nyei le het nek egy ilyen dön tés nek.

10. A copyright vé del mét biz to sí tó in téz ke dé sek nek nem sza bad hát rál tat ni uk a tu do mányt 
pusz tán azért, mert egy bi zo nyos ku ta tá si te rü let esz kö zei föl hasz nál ha tók le het nek jog sér tő 
te vé keny sé gek hez is.

A tör vény nek bün tet nie kell ugyan a jog sér tő cse le ke de te ket, de ha meg pró bál ja bün tet ni 
a jog sér tő cé lok ra is hasz nál ha tó tech ni kák és esz kö zök bir tok lá sát vagy be szer zé sét is, az zal 
át esünk a ló má sik ol da lá ra. A tit ko sí tó el já rá sok kal és a szá mí tás tech ni ká val fog lal ko zó 
al kal ma zott és alap ku ta tá sok hoz egya ránt el en ged he tet len, hogy a ku ta tók hoz zá fér hes se nek 
az él vo nal be li esz kö zök höz, és így részt ve hes se nek az új tu dás lét re ho zá sá ban. Ezen kí vül a 
copyright-vé de lem idő sza ká nak le jár tá val vissza kell tud ni kó dol ni a tit ko sí tás sal vé dett 
mű ve ket, hogy azok köz kinccsé vál has sa nak, vagy hogy le gá lis te vé keny sé gek hez (pl. 
ar chi vá lás hoz) le hes sen hasz nál ni őket. A jo gi szank ci ó kat azok ra az ese tek re kell fenn tar ta-
ni, ame lyek va ló ban sér tik a tör vényt, vagy köz vet le nül tá mo gat ják a tör vény sér té se ket.

Dró tos Lász ló for dí tá sa
<kondrot@gold.uni-miskolc.hu>


