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Előzmények
• Európai Bizottság “Licenses for Europe”
kezdeményezése (2012. december - 2013.
november):
– Strukturált párbeszéd
– audiovizuális, zenei, könyvkiadói, videojáték iparágak
szereplői
– internetszolgáltatók, technológiai vállalatok, kulturális
intézmények, internethasználók, fogyasztók között a
határokon átnyúló digitális tartalomfelhasználásról
– Eredmény: 10 pontos “fogadalom” a határokat atlépő
digitális on-line tartalom hozzáférés megkönnyítésére

• SzTNH felkérésre az SzJSzT tágabb körű
felmérése:
– Fókusz: nemcsak határokat átlépő felhasználás, de a
jogérvényesítés is
– Közreműködők: SzJSzT, ISP-ék, távközlési szektor, ISZT,
média szektor, ProArt

Általános megállapítások
• Szerzői jogosultak álláspontja:
– Elsősorban tárgyalásos jogosítás
– Elsősorban polgári jogi jogérvényesítés
– Elsősorban illegális felhasználások haszonhúzói ellen

• ISP-ék, távközlési szektor álláspontja:
– A tömeges jogosulatlan fájlcserélés csak tünet
– A probléma: nem megfelelő jogi szabályozás és az internet
fejlődésével lépést nem tartó jogosítási rendszerek

Problémák
• On-line területen a legfontosabb speciális probléma a
magánszféra védelme és a szerzői jog közötti
ütközés:
– Személyes adatok védelme vs. adatszolgáltatási jog,
internetes szűrőrendszerek problémája vs. eltiltási jog, UGC
tartalmakat szerkesztő, rendszerező ISP-ék kívül esnek-e az
Ekertv 7-13. § szerinti safe-harbour szabályokon

• Általános problémák: a polgári bírósági ügyek
elhúzódása, illetve az eljárások hatékonyságával
kapcsolatos gondok

Legfontosabb javaslatok
az on-line területen
• Adatszolgáltatatás természetes személy felhasználók
esetén (Szjt. 94.§ (1) bek.d) és (4) bek., 2004/48/EK
irányelv 8. cikk)
– Közvetítő szolgáltató ISP-ékkel szemben polgári bíróság
természetes személy internethasználók személyes
adatainak kiadását is rendelhesse el eseti mérlegelés
alapján
– Az elektronikus kereskedelmi törvény vagy elektronikus
hírközlési törvény vagy Szjt. módosítása

• Jogsértéstől való eltiltás - együttműködés a szerzők és az
ISP-ék között az ismételt, tömeges jogosulatlan
tartalomközvetítések megakadályozására
– Szjt. 94. § (1) bek. b) pont szerinti eltiltás (2004/48/EK
irányelv 11. cikk) általános nyomonkövetési kötelezettség
tilalma miatt teljes ügyfélkörre, illetve adatforgalomra
vonatkozó szűrőrendszer alkalmazása nem lehetséges
– Műszaki megoldás költségeire is figyelmmel kell lenni

Legfontosabb javaslatok
(on-line és off-line terület egyaránt)
• Polgári bírósági eljárások hatékonyságának növelése
– Országos Bírósági Hivatallal és KIM-mel való egyeztetés az
SzJSzT kirendelésének előmozdítására
– Társasbíráskodás megfontolása a védjegyperekhez hasonlóan a
szerzői jogi ügyekben is
– A kereset, az ellenkérelem benyújtásával és a bizonyítási eljárással
kapcsolatos szabályok felülvizsgálata
– Az ésszerűen rendelkezésre álló bizonyítékokra szorítkozó
bizonyítási eljárás biztosítása
– Perköltségek, jogi képviseleti költségek rendszerének
felülvizsgálata (ügyvédi költségek, vámeljárási költségek, jogkövető
közvetítő szolgáltatók költségei)
– Az anonomizált ideiglenes intézkedési döntésekhez való
hozzáférés biztosítása az elektronikus információ szabadság
keretei között
– A károk, a gazdagodás, illetve a vagyoni hátrány mértékének
meghatározásáról az ISZT-vel külön részletes elemzés javasolt

