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Adatok és szerzői jog



Adatvezérelt
gazdaság

Big data IoT
AI

Data mining

achine learning

Real‐time analytic



Adatvezérelt
gazdaság



? Miből származik az értéke

? Milyen adatot akarunk szabályozni

Mit is tekintünk 
adatnak?

• Önálló tény
• Statisztika
• Információ része
• Minőségi vagy mennyiségi változók

értékeinek halmaza



adat

Hogyan 
alkalmazható a 
szerzői jog az 
adatokra?

Szerzői jogi oltalom

Szjt. 1. § (5) A szerzői jogi védelem nem terjed ki a
sajtótermékek közleményeinek alapjául szolgáló tényekre
vagy napi hírekre.
(6) Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési
módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a
szerzői jogi védelemnek.

Önmagában nem feltétlenül éri el az egyéni eredeti 
jelleget

Mit is 
tekintünk 
adatnak?

• Kép
• Hangfelvétel
• szövegrészlet

Használható adatként és 
védett is lehet



A. Gyűjteményes műnek minősülő adatbázis

Mit véd akkor a 
szerzői jog?

B. Sui generis adatbázis oltalom

tartalom
összeválogatása

elrendezése

szerkesztése

Egyéni, 
eredeti 
jellegű

tartalom
megszerzése
ellenőrzése
megjelenítése

Jelentős 
ráfordítást 
igényelt



• Cél:
 Megfelelő védelem biztosítása az adatbázisoknak
 Egységes védelem tagállami szinten
 Tisztességtelen verseny megakadályozása (jogosulatlan

kimásolás/újrahasznosítás)
 adattároló és adatfeldolgozó rendszerek megalkotásának ösztönzése

annak érdekében, hogy segítsék az információs piac kiépülését

Az adatbázis irányelv
96/9/EK irányelv

Uniós adatbázis iparág erősítése



COM értékelés az adatbázis irányelv 
alkalmazásáról (2018)

i. csak korlátozott mértékben ösztönözte az adatbázisok létrehozását
ii. az irányelv egyéni, eredeti jelleggel bíró adatbázisokra vonatkozó 

rendelkezései nem vetnek fel problémákat
iii. az irányelv harmonizálta a tradicionális adatbázisokra vonatkozó, 

korábban jelentősen fragmentált szabályokat
iv. nem bizonyított, hogy a sui generis jog ösztönzőleg hatna az adatbázisok 

létrehozására
v. jogbizonytalanságot okoz annak eldöntése, hogy a sui generis jog lefedi‐e a 

gépek által előállított adatokat



A 
sui generis 

joggal 
kapcsolatos 
problémák

• Adatok előállítása nem tekinthető befektetésnek (C‐203/02,
British Horseracing)

• Kiterjedhet olyan információra amely szükséges a
másodlagos piacra lépéshez (C‐241/91 P, C‐242/91 P, Magill)

• Jelentős visszatartó erő

• Egy hozzáadott értéket tartalmazó adatbázis (ha más
adatbázisokból táplálkozik) jogsértő lehet (C‐202/12, Innowebv Wegener)

• Nem tiszta a géppel előállított adatok védelme



Szöveg és 
adatbányászat 

–
Megoldás?

• TDM = „bármely olyan automatizált analitikai módszer, amely
digitális formában lévő szövegeket és adatokat elemez
információk, többek között, de nem kizárólag mintázatok,
tendenciák és összefüggések feltárása céljából” [CDSM 2. cikk (1)]

• Jogszerű hozzáférés

• Opt out
Tartalom tulajdonosának döntésétől
függenek a „jövedelemszerzési célú”
adatbányászok

Jelentős tér a
korlátozásra



TDM bár hasznos, de nem megoldás…



Uniós adat stratégia 
(előállítás, felhasználás, hozzáférés, 

megosztás és felhasználás)

Adatokhoz (IoT is!) 
való hozzáférés 
megkönnyítése 

Adatbázis irányelv 
felülvizsgálata

Biztonságos 
környezet 

biztosítása az 
adatmegosztás 
támogatásához

Üzleti titok irányelv 
pontosítása

IP Action Plan (EU)
Data Act
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t Az irányelv nem kerül módosításra

Sui generis jog hatályon kívül helyezése

Géppel előállított adatoknak a sui generis jog 
hatálya alóli kizárása

Géppel előállított adatoknak a sui generis jog 
hatálya alá vonása 

Specifikus hozzáférési rezsim bevezetése

Sui generis jog vizsgálata



• Engedélyezési folyamatok megkönnyítése (blockchain?)

• Tanulmány:
 A szerzői jog és az új technológiák kapcsolata (szerzői jogi 

adatkezelés, AI)

• Jól működő szerzői jogi infrastruktúra promótálása
 Jogosultak adatainak elérhetősége

IP Action Plan (az adatbázison túl)



• Finn IPR stratégia 
Szerzői jogi adatok kezeléséhez szükséges adatmegosztást elősegítő
alkalmazásprogramozási felületek (API) létrehozása

Adatvezérelt technológiák bevezetése a kreatív iaprágakban

• Finn Oktatási és Kulturális Minisztérium

• Nemzeti és globális szintű workshop‐ok
• Metadata felhasználása
• Blockchain technológia alkalmazása

Workshops on Copyright Infrastructure



WIPO
Conversation on IP and Frontier Technologies 

• 2019 –

• AI

• Adatvagyon jelentősége

• Adatok elérhetőségének lehetővé 
tétele

• https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?
session=113401

• https://c.connectedviews.com/05/SitePlayer/wipo?
session=113428

Frontier Technologies



• Előtérben: digitális transzformáció 
(IP és adat)

• „korlátozott hozzáféréssel 
megosztott adatok” rendszere

 Technikai v. üzleti információ
 Jelentős mennyiségű
 Elektronikusan kezelt, zárolt (ID, jelszó)
 Meghatározott személyeknek kerül 

kiadásra rendszeresen

= minimum szabályozás

Japán Koreai Köztársaság

• Folyamatos diskurzus az adatok 
megítélésére

 Ki a tulajdonos?

• Adatok monopolizálásának 
lehetősége kerülendő

• Data Industry Act
• Most fogadták el
• 2022 áprilisában lép hatályba
 Átfogó keretszabály az 

adatvezérelt gazdaság elősegítése 
érdekében



Köszönöm a figyelmet!

anna.flora.gubicz@hipo.gov.hu


