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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

ARPU Átlagos bevétel felhasználónként 

AV Audiovizuális 

BT British Telecom 

CRM Közös jogkezelés 

CRMO Közös jogkezelő szervezetek 

DDL Közvetlen letöltés 

DRM Digitális jogok kezelése 

DTT Földi sugárzású digitális televízió 

EU Európai Unió 

FTP Fájlátviteli protokoll 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP IP-cím (internetprotokoll cím) szolgáltató 

IPRED A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv 

IP TV  Internetprotokoll alapú televíziószolgáltatás 

ISP Internetszolgáltató 

LPs Nagylemez 

MG  Minimális garanciák 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA Nemzeti Zenekiadók Szövetsége 

P2P Egyenrangú kapcsolat (peer to peer) 

PC Személyi számítógép 

PSB Közszolgálati műsorszolgáltató 
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ROI  A beruházás megtérülése 

VOD  Lekérhető videofilmek (Video on Demand) 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Előfizetéses lekérhető videofilmek 

TRIPs A szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló 

megállapodás (TRIPS). 

TVoIP Internetprotokoll alapú televíziószolgáltatás 

UGC Felhasználó által előállított tartalom 

VHS Házi videolejátsztó rendszer (Video Home System) 

WTC WIPO Szerzői Jogi Szerződés 

WIPO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

WPPT A WIPO előadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése 

WTO Kereskedelmi Világszervezet 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

E tanulmány az Európai Parlament Oktatási és Kulturális Bizottságának azon kérésére ad 
választ, hogy tájékoztassák arról, hogy a jelenlegi fájlmegosztó környezetben mind 
politikai, mind pedig gazdasági szempontból miként lehetne bevezetni a gyakorlatban egy 
tartalom-átalánydíjat.  
E tanulmány a következő témákról ad áttekintést és elemzést: a zenei és audiovizuális 
szórakoztató termékek és szolgáltatások piacának alakulása az elmúlt 10 évben; az online 
kalózkodás tendenciái és jelensége; a tartalom után fizetendő átalánydíj fő célkitűzései; a 
tartalom-átalánydíj rendszere és bevezetésének alternatív forgatókönyvei. 
A tartalom-átalánydíj rendszere lehetőséget kínál a jogbirtokosoknak arra, hogy lehetővé 
tegyék a felhasználóknak a legális P2P fájlmegosztást, és ezt egy kibővített kollektív licenc 
keretében hajtanák végre olyan tevékenységek esetében, amelyek nem tartoznak 
tranzakciós megállapodások hatálya alá. Egy olyan tartalom-átalánydíj rendszer – amely a 
P2P hálózatról való tartalomletöltéshez szigorúan szükséges tényezőkre korlátozódik (azaz 
a sokszorosítási jogra és a nagyon korlátozott hozzáférhetővé tételi jogra1), és amely díjat 
az internetszolgáltatók (ISP-k) szednek be, illetve egy ad hoc páneurópai közös jogkezelő 
szervezet oszt el újra – releváns megoldás lehetne a jogszerű piacon folyó értékteremtésre, 
valamint a kalózkodás vonzerejének és mértékének csökkentésére is. 

A zeneipar áttekintése 

A szerzői jog a kezdetektől fogva próbált lépést tartani a technológiai változásokkal. 
Európában a magáncélú másolat utáni díjat kiterjesztették a felhasználók másolási 
tevékenységeinek és tárolókapacitásainak nagy részére. 
A zeneipar összetett iparág, amely egymástól elkülönülő, mégis kölcsönösen összefüggő 
csatornákat ölel fel. Ezek közé tartozik az élő előadás, a lemezfelvétel, a műsorszolgáltatás 
és a hagyományosan másodlagos felhasználásnak nevezett csatornák egyéb formái. 
A szerzői jog biztosítja azt az alapvető jogi és gazdasági keretet, amelyen belül a zeneipar 
működik. A jogbirtokosok számára kizárólagos jogot biztosít az alkotásaik felhasználásának 
bizonyos formái feletti ellenőrzésre. 
Ahol ezek a kizárólagos jogok fennállnak, a jog hatálya alá tartozó előadásnak a jogbirtokos 
engedélye nélküli bemutatása jogsértést képez, amely alapján károkozás, bűncselekmény, 
illetve mindkettő miatt keresetet lehet indítani. 

A mozgókép- és audiovizuális ipar áttekintése 

A zeneipartól eltérően az audiovizuális és mozgóképágazat az elmúlt 20 évben 
folyamatosan virágzott és növekedett, és csak a történelmi események gyakoroltak rá 
hatást. 

Az európai mozi új forgalmazási módszerekkel és újszerű finanszírozási struktúrákkal lépett 
be erre a piacra. A finanszírozást állami forrásokkal egészítették ki, amit a mindenféle 
típusú (európai, nemzeti, regionális és helyi) állami támogatások és szakosodott 
pénzalapok (adó-jóváírási rendszerek, részvényalapok, hitelek és más alapok) jelentős 
száma is jelez. 

                                                 
1  Az információs társadalomban a szerzõi és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 

2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétel jogának egyéb tárgyát úgy kell értelmezni, hogy az magában 
foglalja az ilyen alkotások nyilvánosság tagjai számára történõ hozzáférhetõvé tételének valamennyi 
cselekményét, amely tagok nincsenek jelen a hozzáférhetõvé tétel cselekményének kiinduló helyén, és nem 
foglalja magában az egyéb cselekményeket. 
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Az audiovizuális tartalom forgalmazása céljából az értéklánc a tartalom előállításával és a 
jogok megszerzésével kezdődik, majd a nyilvánosság számára történő értékesítéssel 
folytatódik. 

Az audiovizuális és mozgóképprogramok értékesítése a szerződéses és gazdasági 
kapcsolatok kialakítását követeli meg a különböző típusú szereplők között, akik hat 
körülhatárolt kategóriába csoportosíthatók: jogbirtokosok és tartalomszolgáltatók, 
tartalomgyűjtők, a VOD-platformok és -szolgáltatások üzemeltetői, a 
platformszolgáltatások forgalmazói, a szórakoztató elektronikai cikkek gyártói és a 
végfelhasználók (fogyasztók).  
A digitális hálózatokon keresztül folytatott forgalmazás megtörte ezt a linearitást, és immár 
valamennyi szereplő (beleértve magukat az előadókat is) közvetlenül megszólíthatja a 
nyilvánosságot. 

A digitális forgalmazás ugyan a fogyasztók javát szolgálva elősegíti a könnyebb terjesztést 
(a „hosszú farok” elmélet), azonban még mindig nehéz átültetni azt napjaink 
értékesítésébe (még akkor is, ha eltekintünk az illegális forgalmazás hatásától).  

A kalózkodás fejlődése: hatások és legújabb tendenciák 
Ironikus módon a fizikai kalózkodás az egyre elterjedtebb online kalózkodás miatt hanyatlik 
számos piacon: a felhasználóknak immár nem kell fizetniük a fizikai termékekért, ha online 
ingyen megtalálhatják azt, amit akarnak. 
A lemezipar többrétű választ adott az online kalózkodás növekedésére: a megerősített 
jogszabályoktól kezdve egészen az általa előállított felvételekkel kapcsolatos jogainak 
kezelése szempontjából lényeges technológiákig. E technológiák közé tartoznak a digitális 
jogok kezelésének (DRM) technológiái és a jogkezelési rendszerekhez kapcsolódó egyéb 
technológiai formák, mint például az ujjlenyomat és vízjelezési technológiák. 
Az audiovizuális ágazatban a tartalom megszerzése új módszereinek többségét nem 
engedélyezett célokra használják fel. A nem engedélyezett felhasználás lehetőségeinek 
széles köre – amelyet a kreatív tartalmak forgalmazásának digitális forradalma nyitott meg 
– adja meg a magyarázatot minden más érvnél jobban arra, hogy miért nehéz a bevételek 
drámai visszaesését egy vagy korlátozott számú tényezőhöz rendelni. 
Az elmúlt tíz évben számtalan tanulmányt készítettek, hogy megvizsgálják az online 
kalózkodás természetét és hatását. Túlságosan gyakori, hogy ezek a tanulmányok 
egyszerűen szakpolitikai alapú bizonyítékgyűjtést végeznek. Az egyedüli bizonyos adat az, 
hogy a lemezipar bevételei csökkennek, a DVD-k értékesítése pedig hanyatlik, illetve 
csökken. A másik biztos dolog az, hogy a peer-to-peer hálózatokat2, a közvetlen letöltést 
biztosító oldalakat stb. széles körben, sőt egyre többen használják, az internethasználók 
magas arányának részvételével, továbbá hogy az internetet a jogbirtokosokat megillető 
díjazás nélkül használják a szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre. 
Azonban ezen adatok együttes fennállása nem szükségszerűen szolgál megcáfolhatatlan 
bizonyítékul az ok-okozati összefüggésre.  
A részletek további elemzésével az „online kalózról” alkotott kép még zavarosabb lesz, és a 
globális, összesített számok némiképp kezdik elveszíteni hatásukat. A film- és zeneiparban 
mindenesetre fontos különbséget tenni a kalózok két fő kategóriája között: azok a kalózok, 
                                                 
2  A P2P (peer-to-peer, egyenrangú felek közötti) hálózatok (néha „fórumnak” vagy „közösségi hálózatnak” is 

nevezik) olyan speciális weboldalak, amelyek virtuális „klubként” mûködnek, ahol a tagok valós idõben 
kommunikálhatnak és válthatnak üzenetet egymással. E hálózatok közül sok olyan hely van, ahol az egyéni 
felhasználók oltalom alatt álló alkotásokat, zenét, filmeket vagy filmrészleteket, könyveket vagy cikkeket 
osztanak meg egymással elektronikus formátumban; az ilyen kluboknak több ezer tagja lehet: talán a 
leghíresebb közöttük a Facebook, amelynek több millió tagja van szerte a világon. Az ilyen hálózatok gyakran 
alkotások indexelt listáját kínálják fel, amelyek a tagok megfelelõ üzeneteinek megnyitásával találhatók meg. 
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akik többé-kevésbé szervezett módon működnek, hogy pénzre tegyenek szert az engedély 
nélküli másolatok nyereségszerzési célból történő forgalmazásának népszerűsítéséből 
és/vagy elősegítéséből, míg a másik csoportba azok a kalózok tartoznak, akik illegális 
(zene- és filmmegosztó) weboldalakról töltenek le zeneszámokat és/vagy filmeket és 
sorozatokat saját felhasználásra.  

A kalózkodás elleni fő jogi intézkedések és mechanizmusok 

A különböző kormányok számos eltérő jogalkotási megközelítést fogadtak el az online 
kalózkodás kezelése érdekében. 

A jogbirtokosok sikeresen lobbiztak a fokozatos, reagáló jogszabályok bevezetése mellett 
világszerte számos joghatóság területén: Tajvanon, Franciaországban (Hadopi-törvény), az 
Egyesült Királyságban (a digitális gazdaságról szóló 2010. évi törvény), Dél-Koreában és 
Új-Zélandon. 
Más jogalkotási utat követtek például Olaszországban, ahol a kormány büntetendővé tette 
a szerzői jogok oly módon való megsértését, hogy az oltalom alatt álló alkotásokat 
engedély nélkül teszik közzé a számítógépes hálózatokon (decreto Urbani), valamint 
Spanyolországban (Sinde-törvény), ahol a felhasználók helyett inkább a közvetítőket vették 
célba. 

Mivel ezen intézkedések többségét a közelmúltban hozták meg, még mindig túl korai lenne 
következtetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy az egyik megközelítés esetleg jobb-e, 
mint a másik. 

Főbb megfontolások a tartalom-átalánydíjjal kapcsolatban 

Mind az audiovizuális, mind pedig a zenei ágazatban az érdekelt felek sokfélesége jellemzi 
a digitális világot. A lehetséges forgalmazási módszerek sokfélesége következtében 
jelentősen megugrott az érdekelt felek száma – a kezdeményezőktől kezdve egészen a 
gyűjtőkig. Ezzel egyidejűleg a távközlési szolgáltatók és újabban az eszközök gyártói – akik 
a csatlakoztatott televízión keresztül vállaltak szerepet – piaci integrációs és piacnyerési 
stratégiákat dolgoztak ki. Ha a tartalom minden eddiginél fontosabb, az előállítás, 
forgalmazás és a katalogizálás feletti ellenőrzés mellett, a hagyományos értékláncban új 
szereplők kapnak helyet, akik versengenek az értékmegosztásban. A felhasználás 
hagyományos megszervezését összeomlással fenyegeti a nagysebességű széles sáv 
megjelenése, a digitális forgalmazás, illetve az összes lehetséges támogatáson és eszközön 
történő forgalmazás. E hagyományos érdekelt feleken túl napjainkban – a rajongók által 
készített filmfeliratokon, a P2P-n, a közösségi hálózatokon folyó cseréken és a valós idejű 
adatfolyamokon (streaming) keresztül – a felhasználók is befolyásolják a felhasználási 
stratégiákat a jogok, megjelenési ablakok és területek minden egyes kategóriájánál.  
A digitalizáció és az internet által az értékteremtésre gyakorolt gazdasági hatás nem 
ugyanaz a zeneipar és az audiovizuális ágazat esetében: a piac szerkezetét és szervezését 
érintő következmények és hatások ágazatok szerint eltérőek.   
Emiatt minden tartalom-átalánydíj rendszernek figyelembe kell vennie a különböző 
érdekeket. 

A tartalom-átalánydíj és egyéb forgatókönyvek 

A tartalom-átalánydíj gazdasági célja az, hogy átgyűrűző hatást idézzen elő a piacon annak 
érdekében, hogy meggyőzze a jogbirtokosokat a rendszer hasznosságáról. Ebből a 
szempontból egy olyan rendszer, amely azzal egyenlő mértékű jövedelemáramlást 
biztosítana az ágazatnak, mint amit a VOD és a magáncélú másolás eredményez a mai 
piacon (pl. 56 millió EUR, illetve 28 millió EUR a francia piacon), javítaná a hitelességet, 
mivel kiegészítené az ágazat gazdasága szempontjából létfontosságú prémium ajánlatokat. 
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A társadalmi és politikai célkitűzés az, hogy az internethasználóknak lehetőséget adjanak 
arra, hogy a törvény adta kereteken belül maradjanak a magáncélú letöltés és a P2P 
fájlmegosztás terén, és ezzel a lehető legtöbb felhasználót nyerjék meg. A tartalom-
átalánydíj rendszere ezért mindenekelőtt a legálisan megszerzett alkotásokkal legitimizálná 
a P2P-t. 
A tartalom-átalánydíj rendszerében az árak megállapításakor három kihívásnak kell eleget 
tenni: az árnak a kalózkodás csökkentése mellett támogatnia kell a P2P fájlmegosztást; a 
legális ajánlatok kiterjesztését kell képviselnie; és azt az internetszolgáltatók 
együttműködésével kell megállapítani. 
Hasonlóképpen, az alkalmazott árképzési mechanizmusnak szintén több kritériumnak kell 
eleget tennie, és el kell kerülnie néhány jól ismert csapdát: a megfelelő árat kell rögzíteni, 
nem szabad szem elől téveszteni az elvárt ár koncepcióját, és nem szabad kizárnia magát a 
bevétel beszedésének köréből (az internet- és hálózati szolgáltatók kulcsszerepet 
játszanak). 
Ezért a tanulmány 4.1.1. fejezete ismerteti az audiovizuális és filmalkotásokra vonatkozó 
tartalom-átalánydíj árpolitikájának potenciális hatásait, mégpedig egy alacsony, 2 eurós 
árral számoló hipotézis, egy magas 6 eurós árral számoló hipotézis, valamint a szimbolikus 
5 eurós árhoz közeli, 4,99 eurós középfekvésű árral számoló hipotézis mellett. 
Az egyik kérdés a tartalom-átalánydíj rendszerének árképzése, valamint a kereskedelmi 
modellekre gyakorolt hatás. Egy másik kérdés a felhasználók migrációjának mértéke, hogy 
prognosztizálni lehessen a teljes értékteremtést vagy -veszteséget. 
A tanulmány 4.1. fejezetében kidolgozott és bemutatott hipotézis szerint a 4,99 eurós 
tartalom-átalánydíjnak – amely több nyereséget eredményezne – lenne a legjobb esélye a 
sikerre. Ez különösen akkor lenne így, ha az ajánlatot összekapcsolják a fogyasztók előtt 
álló azon lehetőséggel, hogy a tartalom-átalánydíjat havonta egy nagy 
tartalommennyiségre cseréljék, ahogy azt ez a tanulmány is kilátásba helyezi; ez a 
lehetőség a díjszabástól függetlenül nyilvánvalóan nem áll rendelkezésre a meglévő 
ajánlatoknál. Véleményünk szerint egy ilyen opciónak a letöltés vonatkozásában 
mindenképpen a kereskedelmi ajánlatok részét kell képeznie, mivel az immár bevett 
gyakorlat a fogyasztók körében, akik hozzászoktak ahhoz, hogy az interneten látható 
tartalmat osztanak meg. Egy további, havi 1–2 eurós részletet lehetne vásárolni, ha a 
fogyasztó túllépi az alap előfizetés letöltési kapacitását (a címek számától függetlenül). 
A kulturális átalánydíj rendszerének választ kell tudnia adni legalább két fontos társadalmi 
célkitűzésre: 

 a szerzők és a kreatív közösség méltányos díjazásának garantálása méltányos elosztási 
eljárások mellett;  

 biztonságot nyújtani az egyes felhasználóknak. 

Nem tűnik egyszerűnek mindenki számára nyertes helyzetet elérni, vagy akár olyan 
megoldást, ahol a „fájdalomból” mindenki egyenlő arányban részesül.  

Majdnem az összes javasolt megoldás (az önkéntes kollektív engedélyezéstől a kötelező 
kollektív engedélyezésen át a kibővített kollektív engedélyezésig) a kollektív vagy közös 
engedélyezési szervezetek valamilyen formáját vonja maga után, amelyek begyűjtik és 
elosztják a bevételeket. 

Szavahihető forgatókönyvek a fájlmegosztás kérdésének megválaszolására 

Két forgatókönyv lehetséges: vagy a „status quo” forgatókönyve (a megszokott üzletmenet 
és kalózkodás elleni törvények), vagy pedig a tartalom-átalánydíj forgatókönyve két 
opcióval: egy általános tartalom-átalánydíj rendszer bevezetése, amely egy új üzleti 
modellt képez, vagy egy korlátozott tartalom-átalánydíj rendszer. 
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Az e tanulmányban is kifejtett különböző okokból az általános tartalom-átalánydíj rendszer 
elfogadhatatlan megoldás sok szereplő számára3. Egy sajátos politikai és operatív keretben 
kialakított korlátozott tartalom-átalánydíj rendszer működőképes megoldás lehetne. 
A közös jogkezelés elkerülhetetlen eszköz, amíg a tartalom-átalánydíj rendszerét az 
alkotások nem kereskedelmi célú online felhasználására tervezik alkalmazni, függetlenül e 
rendszer alkalmazási körétől. 

A műholdas sugárzásról és vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelv4 eredményein 
alapuló rendszert a P2P fájlmegosztásra is be lehetne vezetni. A műholdas sugárzásról és 
vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelv nem hozott létre új mentességet vagy 
korlátozást, és nem vezetett be kötelező engedélyezést. A kizárólagos jogok gyakorlását a 
közös jogkezelő szervezetekre korlátozta. Ezeknek köszönhetően összeegyeztethető a 
nemzetközi szerződésekkel. A P2P fájlmegosztás tekintetében azt a kizárólagos jogot, hogy 
igen sajátos körülmények és korlátozások keretében engedélyezzék a letöltést és a 
fájlmegosztást, a jogbirtokosok a közös jogkezelő szervezetekre ruházzák. 

Következtetések: mit kell figyelembe venni a tartalom-átalánydíjas rendszer 
eléréséhez? 
Annak megállapítása érdekében, hogy mi lehetne a releváns állami fellépés és politika a 
zene-, audiovizuális és mozgóképiparban, fontos szem előtt tartani a javasolt politika fő 
célkitűzéseit és a különböző lépéseket, amelyeket annak biztosítása érdekében kell 
követnie, hogy minden döntés és eszköz, valamint a meghozott lépések és azok időrendi 
sorrendje értelemszerűen az adott célkitűzéshez vezessenek. 

Védelmet kell biztosítani a végfelhasználó számára, mégpedig annak alapján, hogy 
elősegítik a jogilag engedélyezett és nem engedélyezett cselekmények világos megértését, 
továbbá elő kell segíteni a P2P és a közösségi hálózatok működését, amennyiben e 
tevékenységek nem kereskedelemi jellegűek és nem vonatkoznak rájuk tranzakciós 
megállapodások. 

A kibővített kollektív engedélyezést vagy a jogok gyakorlását elő kell mozdítani, 
amennyiben olyan lehetőségek vannak az önkéntes engedélyezésre, amelyeket a 
jogbirtokosok egyénileg nem használnak ki (vagy nem tudnak kihasználni). Ez a kalózkodás 
kárára kívánja bővíteni a jogszerű piacot. 
A tartalom-átalánydíj rendszerének a letöltésre és a feltöltés (hozzáférhetővé tétel) 
bizonyos formáira kell szorítkoznia, hogy hozzáférést biztosítsanak a P2P hálózatokhoz 
(ahol a protokoll rendszerint letöltés közben a feltöltés bizonyos formáját követeli meg). A 
rendszer lehetővé teszi a végfelhasználó saját digitális gyűjteményében lévő alkotások 
globális megosztását, illetve a barátok és a család magánkörére fogja korlátozni a 
megosztás minden formáját, történjen az P2P hálózatokon, közösségi oldalakon, internetes 
tárhelyeken stb. keresztül. Például a hozzáférhetővé tételi jog5 kibővített licencét 50 
legjobb barátra lehetne korlátozni, ami azt jelenti, hogy a P2P vagy DDL ajánlatok 
(amelyek új tartalmat kínálnak) csak az egyén közösségi körében (talán közösségi 
hálózaton keresztül) lennének megengedettek. 
A tartalom-átalánydíj rendszer megköveteli majd, hogy az alkalmazott protokolloktól vagy 
alkalmazásoktól függetlenül korlátozzák az engedélyezett hálózaton belül használt tároló 
rendszer kapacitását és a megosztott fájlok mennyiségét. 

Az internetszolgáltatók feladata lesz tájékoztatni az előfizetőket, amikor a megosztott fájlok 
mennyisége meghaladja az engedélyezett mennyiséget, majd ezt követően blokkolják a 
többletmegosztást, ahogy az már most is bevett gyakorlat a jelenlegi internetes és 
mobiltelefonos előfizetési csomagoknál.  

                                                 
3  Vö. a tanulmány 3. része és 4.3. fejezete 
4  A Tanács 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK irányelve a mûholdas mûsorsugárzásra és a vezetékes 

továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzõi és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról 
5  Vö. 1. lábjegyzet 
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Meg kell erősíteni a tartalom-átalánydíj hálózatának korlátozott, nem piaci státuszát, a 
hálózatot pedig el kell különíteni az egyéb kereskedelmi hálózatoktól. Egyértelműen közölni 
kell a lehetséges végfelhasználókkal a tartalom-átalánydíj hálózatának keretében 
megengedett tevékenységek körét. A feltételeket európai szinten és az alkotások kategóriái 
szerint szabványosítani kell (ezért nem alkalmazható rájuk az „egy alkotás egy 
engedélyező” megközelítés, illetve nem határolhatók el az engedélyezés területe, illetve az 
engedélyes és/vagy engedélyező üzletvitelének helye szerint). 

42 kulcsfontosságú sikertényező a tartalom-átalánydíj kivitelezhetősége 
szempontjából 

Célkitűzések: 

1. Ahol a fogyasztók láthatóan azt részesítik előnyben, hogy egy adott módon használják 
fel a tartalmat, és van mód arra, hogy ezt a felhasználást életképes kereskedelmi 
alapon engedélyezzék, akkor ezt a jogbirtokosoktól el kell várni.  

2. A művészek/alkotók és egyéb jogbirtokosok számára, beleértve a producereket is, 
biztosítani kell a kizárólagos jogaik önkéntes gyakorlásán alapuló díjazás lehetőségét 
(lásd a fenti 1. pontot). 

3. Biztosítani kell, hogy tisztességes egyensúlyt teremtsenek és tartsanak fenn a közösségi 
jogrend által oltalmazott különböző alapvető jogok között6. 

 

Jogalap: 

4. Nem kell új szerzői jogi kivételeket és korlátozásokat bevezetni, mivel ezek komoly 
módosításokat igényelnek a meglévő normákban és jogszabályokban (nem mindegyik 
lenne azonnal összeegyeztethető a meglévő nemzetközi jogi aktusokkal, és így 
végrehajtásuk némi időt igényelne).  

5. Ahol helyénvaló, a jogok gyakorlására vonatkozóan előnyben kell részesíteni a kollektív 
engedélyezést (elősegítve a teljes repertoárhoz való hozzáférést), azonban a 
kizárólagos jogok fellazítása nélkül. Ahol az önkéntes engedélyezés működőképesnek 
bizonyul, ott nem szükséges felhatalmazást adni a kollektív engedélyezésre; 
amennyiben az önkéntes engedélyezésre a jogbirtokosok által még ki nem használt 
lehetőségek vannak, lehetnek olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a 
lehetőség más módon történő kihasználását, például a műholdas sugárzásról és 
vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelv7 által bevezetettek szerint. 

6. Az itt vizsgált jogokat kizárólag jogkezelő szervezeten keresztül kell gyakorolni. Ha a 
jogbirtokos jogainak érvényesítését nem ruházta át jogkezelő szervezetre, az azonos 
típusú jogok érvényesítését végző szervezetet kell a jogainak érvényesítésére a 
jogbirtokos által megbízottnak tekinteni. Ha több jogkezelő szervezet foglalkozik ilyen 
jogok érvényesítésével, a jogbirtokos szabadon választhat, hogy közülük melyiket kell a 
jogainak kezelésére megbízottnak tekinteni. Az ebben a bekezdésben említett 
jogbirtokos az engedélyes (végfelhasználó) és a jogainak érvényesítésére megbízottnak 
tekintett jogkezelő szervezet közötti megállapodásból adódóan ugyanazokkal a jogokkal 
és kötelezettségekkel rendelkezik, mint az a jogbirtokos, aki megbízta a jogkezelő 
szervezetet. A jogbirtokos képes lesz igényt formálni minden jogosultságra egy 
meghatározott időszakon belül. 

7. Amennyiben egy jogbirtokos engedélyezi egy alkotás első átadását, ábrázolását vagy 
hozzáférhetővé tételét az Európai Unión belül, akkor úgy kell tekinteni, hogy azt 

                                                 
6  A Bíróságnak a C-275/06. sz. Productores de Muěsica de EspanŢa (Promusicae) kontra Telefoěnica de EspanŢa 

SAU ügyben (a Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid előzetes döntéshozatal iránti kérelme) hozott 
határozatában jelzettek szerint 

7  Lásd a mûholdas mûsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzõi és 
szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv 9. 
cikkét. 
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választotta, hogy egyéni alapon nem gyakorolja jogait a vizsgált jogok nem 
kereskedelmi megosztásával összefüggésben, hanem inkább a közös jogkezelésre 
vonatkozó fenti rendelkezésekkel összhangban gyakorolja azokat.  

8. A fentiek ellenére a jogbirtokosok visszaléphetnek a kollektív engedélyezéstől, 
amennyiben gondoskodnak a jogok meghatározott célra való engedélyezéséről, azzal 
egyidejűleg, hogy az adott jogkezelő szervezet kiadja az engedélyeket. 

9. Amennyiben nem érnek el megállapodást, rendelkezni kell a közvetítésről. 

Kivitelezhetőség:  

10. Rendelkezni kell arról, hogy ki lehessen lépni a kollektív engedélyezésből, miközben 
használatának ösztönzői megmaradnak: megszűnik a hozzáférés az elosztandó 
összegekhez, továbbá a közvetlen engedélyezés költségei és a közvetlen érvényesítés 
költsége.  

11. A felhasználási lehetőségek kérdését óvatosan kell kezelni. A kalózkodás elsődleges 
hatása az alkotás kiadása utáni első két hónapban érezhető. Ugyanakkor a 
jogbirtokosoknak időt kell adni jogaik hasznosítására, hogy a befektetésük legjobb 
megtérülését biztosítsák.  

12. A kollektív engedélyezést nem szabad alkalmazni egy ideális esetben 4 hónapos kezdeti 
kiadási időszak alatt (a 2 hónap túl rövid időszak). Ezt a tilalmat legfeljebb hat hónapra 
meg lehetne hosszabbítani – az audiovizuális alkotások esetében talán még 12 hónapra 
is. A rövidebb időszakok sokkal inkább elfogadhatók lennének a fogyasztók számára, 
míg a hosszabb időszakok azzal a kockázattal járnak, hogy a jogbirtokosok érdekei ellen 
hatnak. A pontos időszakot a jogbirtokosokkal folytatott megfelelő konzultáció után kell 
megállapítani, ami elengedhetetlen a film- és zeneüzlet számára. Ez egyben sajátos 
kizárólagos hasznosítási lehetőséget teremtene az új kereskedelmi szolgáltatások 
számára. A jogbirtokosokat a rövid kizárólagos időszak miatt érő nehézségek jól 
érthetőek, azonban egyensúlyt kell teremteni a fogyasztók magatartásával és 
elvárásaival. 

13. A P2P fájlmegosztás kibővített kollektív engedélyezése magában foglalja a 
nyilvánossággal való közlést/hozzáférhetővé tételi jogot8, amit a letöltés von maga 
után. Egyúttal ki kellene terjednie a korlátozott feltöltési cselekményekre, amelyek 
korlátozott feltöltési jogokkal járnak, azonban nem terjedne ki az alkotások internetes 
tárhelyekre tárolás céljából való feltöltésére, illetve egyéb módon a tartalom P2P 
hálózatok számára való megosztására (seeding). Ez utóbbi tevékenységeket csak 
szokásos üzleti feltételek mellett kellene engedélyezni – legalábbis az újonnan kiadott 
alkotások esetében.   

14. A felhasználói jogoknak és kötelezettségeknek világosnak és következetesnek kell 
lenniük. 

15. Az internetszolgáltatóknak (ISP) nem szükséges a végfelhasználóik engedélyezőjének 
lenniük, azonban felajánlják majd a végfelhasználói licencet, és beszedik a tartalom-
átalánydíjat a tényleges engedélyező számára, aki a kiválasztott közös jogkezelő 
szervezet.  

16. Szükség lesz a végrehajtási együttműködés valamilyen formájára az ISP-k és más 
internetes közvetítők között. Nem kell és nem is lehet semmilyen általános 
tartalomfigyelő kötelezettséget előírni. A hálózati forgalmat kezelő szokásos eszközök 
elégségesek lehetnek a rendkívüli aktivitás jelzésére, és természetesen a „biztonságos 
menedékre” vonatkozó záradékokat össze kell kapcsolni az arra adott megfelelő 
válasszal, amikor jogsértési értesítést adnak ki (pl. különösen az újonnan kiadott 
alkotások tekintetében). 

 
                                                 
8  Vö. 1. lábjegyzet 
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Specificitás:  
17. A tartalom-átalánydíjas előfizetési ajánlatokat az ISP-k értékesítik az egyéni 

végfelhasználóknak. 

18. A megosztást az „ismerősök és a család” magánkörére kell korlátozni. Például a 
közlést/hozzáférhetővé tételi jogot9 (kivéve a nagyon rövid kivonatokat) 50 ismerősre 
(kellően nagy, de korlátozott szám) kell korlátozni, ami azt jelenti, hogy az 
engedélyezett P2P vagy DDL ajánlatokat csak meghatározott közösségi hálózatokon 
lehetne megengedni. 

19. A korlátozott tartalom-átalánydíj rendszere lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 
alkotásokat osszanak meg P2P hálózatokon, ugyanúgy, ahogy a VHS-hordozók 
magáncélú másolása is megengedett volt családi körben. 

20. Letölteni csak teljes körűen engedélyezett internetes tárhelyekről lehet, amelyek 
jogszerű forrásokat használnak. A rendszer megfelelő kezelése érdekében valamennyi 
alkotást meg kell jelölni (vagy egyéb módon hivatalosan azonosítani kell). 

21. Annak érdekében, hogy a mechanizmust relevánsabbá tegyék, szabványos „bevetési 
szabályokat” kell kidolgozni, és azokat minden oldalon ismertetni kell. Ezt a közös 
jogkezelő szervezetnek (CRMO) kell elvégeznie a jogbirtokosok támogatásával. Azt 
továbbá el kell fogadniuk a VOD, SVOD platformoknak és a „catch-up” televíziós 
szolgáltatóknak is, amelyek tanácsot adnak a fogyasztóknak az említett opcióról a 
licencajánlat elfogadásakor, egyúttal kiemelve annak kockázatait is, ha nem 
engedélyezett P2P tevékenységekben vesznek részt. 

22. Gyakorlati okokból az engedélyt átalánydíjas alapon kell kiadni, még ha ez 
tisztességtelen megkülönböztetést is jelent a nagy és kis mennyiségben megosztó 
felhasználók között. A mennyiségi ráta nem lenne mérvadó, az ISP-ket pedig nem 
kellene kötelezni a feltöltött és letöltött tartalmak figyelésére. 

23. A fogyasztói magatartásban és az értékláncban meglévő különbségek miatt javasolt 
különböző tartalom-átalánydíjas rendszereket számításba venni a zenei és audiovizuális 
alkotások tekintetében. Azonban a felmerülő jogkezelési folyamatok összetettsége, a 
félreértések, az érdekelt felek bizonyos csoportja és a fogyasztók rosszhiszeműségének 
kockázata miatt csupán egyetlen korlátozott tartalom-átalánydíjas rendszer javasolt, 
amely felöleli a zenét és az audiovizuális szolgáltatásokat is. 

24. Ezt a magáncélú felhasználási licencet a fogyasztók fizetik önkéntes alapon az ISP-nek, 
és azt egyértelműen megjelölik az ISP üzleti feltételeiben. Ez nem akadályozhatja meg 
az ISP-ket abban, hogy egy mindenre kiterjedő ajánlatot dolgozzanak ki a 
magánfelhasználók 100%-a számára (vélhetően jobb értéken). 

Végrehajthatóság:  
25. Továbbra is érvényesíteni kell a kizárólagosság kezdeti időszakát, különösen a feltöltői 

oldalon. Azonban a felöltőkre kell összpontosítani, nem pedig a letöltőkre. 
26. A megoldás korlátozott nem piaci státuszát kell érvényesíteni, és valamennyi közvetett 

piaci alapú tevékenységet meg kell tiltani (vö. a Pirate Bay ügy) és bírósági eljárást kell 
indítani ellene (az engedélyezés megsértése alapján). Ez segítene a nem engedélyezett 
oldalak használhatóságának korlátozásában. 

Igazgatás  

27. Az igazgatás átláthatósága alapvető fontosságú mind a jogbirtokosok, mind pedig a 
fogyasztók szempontjából. 

                                                 
9  Vö. 1. lábjegyzet 
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28. Az átfogó katalógusokkal rendelkező szervezetek számára lehetővé kell tenni a rendszer 
bemutatását és támogatását, mégpedig azáltal, hogy tagjaik jogait a kiválasztott 
CRMO-hoz viszik. 

29. A tartalom-átalánydíjat az ISP-k gyűjtik be (miután levonták a beszedési feladatokért 
járó jutalékot, amelynek mértékét még meg kell vitatni), majd átutalják a kiválasztott 
CRMO-nak. 

30. A bevételek jogbirtokosok közötti elosztásának alapját nehéz meghatározni, és a 
konszenzus elérése érdekében ezt meg kell vitatni az érdekelt felek körében. 

31. A legjobb megoldás azonosítása érdekében egy új felmérésben kell foglalkozni a mérési 
kérdésekkel.  

32. A mértékekről tárgyalni kell (a közvetítés bizonyos formáját igénybe véve), mivel 
szintjük meghatározására nincs tudományos módszer. A kalózkodásból adódó becsült 
veszteségek nem bizonyító erejűek, míg az ISP-k piaci tapasztalatai nagyobb 
relevanciával bírnak.  

Árszabás: 10 

33. Az árnak elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy olyan szintet érjen el, amely 
többletértéket teremt és elégséges árrést biztosít a tartalom-átalánydíjból származó 
bevételek beszedésére és megfelelő elosztására szolgáló igazgatási rendszer 
kiépítéséhez. 

34. Az árnak elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy elkerüljék a negatív mellékhatásokat, 
mint például azt, hogy a fogyasztók tömegesen a kereskedelmi szolgáltatásokról a 
tartalom-átalánydíj rendszerére álljanak át.  

35. Az árnak vonzónak kell lennie a fogyasztók számára, hogy meggyőzze őket a pénzért 
nyújtott értékről (technikai minőség, engedélyezett P2P megosztás ismerősök 
korlátozott körében, és természetesen a törvényes kereskedelmi ajánlatok alapján 
elérhető tartalmak széles választéka). 

36. A tartalom-átalánydíj rendszer fogyasztói ára a 4–6 EUR/hónap (héával együtt) 
tartományban mozoghatna az audiovizuális alkotások esetében. Azonban e jelentés 4. 
fejezetében bemutatott hipotézis szerint valamennyi rendelkezésre álló adat 
felhasználásával kutatást kell végezni, hogy meghatározzák a megfelelő árpontot. 

37. A havi 4,99 EUR vonzó kiindulási pont lehetne, ahonnan egy valamennyi érdekelt fél 
számára elfogadható konszenzusos árat lehetne elérni. 

Értékesítés: 

38. A fogyasztókat egyértelműen tájékoztatni kell befizetéseik végleges rendeltetéséről 
(ugyanúgy, ahogy az ökoadókat vagy öko-hozzájárulásokat11 is immár azonosítják és 
világosan megjelölik egyre több termék árában, különösen a háztartási gépek, 
elektronikai cikkel, járművek stb. esetében). 

39. Ezek a befizetések a kreatív iparágakat és közösségeket támogatják majd. 

40. A licenc előfizetésével a fogyasztók a kreatív közösségeket fogják támogatni, nem pedig 
a kalózokat és az illegális tevékenységeket.  

41. Fenn kell tartani a tartalom-átalánydíjas rendszer és a magáncélú másolat utáni díj 
közötti világos különbségtételt. A magáncélú másolat utáni díjat egyértelműen csak az 
alkotások fizikai hordozókra (DVD) való másolására kell alkalmazni. 

                                                 
10  Vö. 4. fejezet, 4.1. bekezdés 
11  Ez megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összegyûjtéséhez és 

újrafeldolgozásához kapcsolódó költségeknek 
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42. A fogyasztókat nagyon világosan tájékoztatni kell arról, hogy a tartalom-átalánydíjas 
rendszerben mi megengedett. Világos választóvonalat kell húzni aközött, hogy mi 
megengedett a rendszerben és mi tekintendő illegális tevékenységnek.  

Közpolitikai ajánlások – Előzetes megjegyzések 

E tanulmány szerzőinek szilárd véleménye, hogy jelentős politikai kockázattal jár egy 
általános tartalom-átalánydíjas rendszer bevezetésének javaslata és elősegítése, amely 
potenciálisan rendkívül nagyszámú piaci közvetítésű cserét válthat fel, egészen addig a 
pontig, hogy akadályozhatja új piaci közvetítésű szolgáltatások megjelenését – a rendkívül 
nagy értékrombolásról nem is beszélve. 

A szigorúan körülhatárolt célkitűzésű tartalom-átalánydíjas rendszernek olyan jellemzőkkel 
kell rendelkeznie, hogy elkerülje a nagyszámú polgár polgári szabadságjogainak 
veszélyeztetését, alkalmazási körét pedig olyan mértékben kell korlátozni, ami e célkitűzés 
eléréséhez szükséges (például annak biztosításával, hogy az engedélyeket a fogyasztóknak, 
nem pedig az ISP-knek adják meg). A szerzők emellett úgy vélik, hogy az e tanulmányban 
felvázolt javaslat nem a teljes keret, és hogy csak megpróbálták azonosítani azokat a 
pontokat, amelyeket véleményük szerint a keret teljesebb körű fejlesztése céljából 
alaposan meg kell vizsgálni. A szerzők azonban bíznak abban, hogy a kibővített közös 
jogkezelésen alapuló javasolt jogkezelési szerkezet a jelenlegi körülmények között a 
legkevésbé kifogásolható. 
Tudatában vannak az annak során felmerülő valós (szakmai és kulturális) nehézségeknek, 
hogy egy működőképes rendszert építsenek ki túl sok nem szándékolt következmény 
nélkül. 

Végezetül pedig hangsúlyozni kívánják, hogy a jelenlegi konszenzushiány miatt markáns 
politikai jövőképre és irányvonalra van szükség e megközelítés továbbvitele érdekében, 
ahol a konszenzus kulcsfontosságú követelmény e projekt sikeréhez. 

Van lehetőség arra, hogy Európa nagy győzelmet arasson a kultúra és a kulturális iparágak 
előmozdítása terén, amelyet újra hasznosíthatni lehetne minden más digitális tartalom 
esetében is.  

Politikai megvalósíthatóság 

- A kreatív tartalmakra vonatkozó licenc nem gyógyír minden problémára. 

- A korlátozott tartalom-átalánydíjas rendszer az, amely értéket teremt a kreatív 
közösség számára. E rendszer célkitűzése egyértelműen az, hogy csökkentse a szürke 
területet a jogszerű ajánlatok és a kalózkodás között, és visszavezesse emberek millióit 
a törvényes gyakorlatokhoz. 

- A licenc nem engedélyezi a zenék és audiovizuális alkotások katalógusainak feltöltését, 
sokkal inkább lehetőséget kínál a fogyasztóknak, hogy jogszerűen megosszák az általuk 
kedvelt kreatív tartalmakból kialakított magángyűjteményüket. 

- A tartalom-átalánydíjas rendszer nem egy új üzleti modell, amely felváltja a meglévő 
modelleket. Ez egy kiegészítő rendszer, amely hozzáadott értéket teremt a kreatív 
közösség számára. 

- A politikai hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a rendszer közpolitikai alapja világos 
okokon és konszenzuson nyugodjon. E politika nagy figyelmet fordít a kreatív iparágak 
gazdasági szempontjára, hogy megőrizze a termelőkapacitást a kulturális tartalom 
tekintetében. 

- Meglévő gyakorlatokat és struktúrákat kell elfogadni annak elkerülése érdekében, hogy 
újra feltalálják a spanyolviaszt. Ennek alapján a kibővített közös jogkezelésnek kell 
modellt kínálnia a rendszer igazgatása számára. 
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- A kibővített közös jogkezelési megközelítés elfogadásának jelentős előnyöket kell 
biztosítania a jogbirtokosok közötti konszenzus kiépítése és a páneurópai megvalósítás 
terén, ily módon megnyitva a lehetőséget a több területre kiterjedő engedélyezés 
számára. 

- Ha a rendszer végrehajtását egyetlen páneurópai közös jogkezelő szervezetre 
korlátozzák, azzal megőrzik a nemzetközi megállapodásokkal való 
összeegyeztethetőséget, és elkerülik a párhuzamos költségeket. 

- Létfontosságú a kalózkodás kereskedelmi formái elleni küzdelem folytatása. 

- A tartalom-átalánydíjas rendszer önkéntes lehetőségként való népszerűsítése a 
fogyasztók körében, valamint a rendszer ilyetén értékesítése („saját érték a pénzért”), 
segítséget nyújt majd annak szemléltetésében, hogy mi a legális és mi nem. 

Gazdasági megvalósíthatóság 

 További mélyreható vizsgálatnak kell alávetni az üzleti modellt, amely foglalkozik az 
árképzés, a beszedési költségek, a kezelési költségek, a hasznosítási lehetőségek stb. 
kérdésével. 

 A felmérésnek foglalkoznia kell a bevételelosztás kritériumainak kérdésével is, amely 
kulcsfontosságú a jelentősebb jogbirtokosok arról történő meggyőzésében, hogy adják 
át könyvtáraikat a javasolt közös jogkezelő szervezetnek. 

 Végezetül pedig e jövőbeli felmérésnek vizsgálnia kell a tanúsítási vagy címkézési12 
politika szükségességét a kalózkodás és az illegális platformok elleni küzdelem új 
eszközeként. 

 A projekt támogatására van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a legnagyobb 
számú jogbirtokos bevigye jogait a közös jogkezelő szervezetekbe, hogy a legfrissebb, 
legújabb és legváltozatosabb katalógusokkal rendelkezzenek. Kulcskérdésnek 
tekintendő a tartalom-átalánydíj sikerének biztosítása a piacon és a szakemberek 
körében. 

Összefoglalva 

Egyrészről a jogbirtokosok engedélyeket hoznak létre azokra a felhasználásokra, amelyekre 
nem terjednek ki a hasznosítás meglévő modelljei. Másrészről a fogyasztók önkéntesen 
előfizetnek egy legális ajánlatra, amely a letöltésre és a P2P fájlmegosztásra korlátozódik. 
Ezeket az előfizetési bevételeket az ISP-k szedik be és átutalják a közös jogkezelő 
szervezetnek. Ez utóbbi szervezi meg a bevételek elosztását egy még meghatározandó 
számítási képlet alapján. Ez alapulhat a piaci eredményeken, például a DVD-eladásokon 
vagy VOD-letöltési mutatókon, azonban minden esetben konszenzust kell elérni.  
A fogyasztók által megosztott tényleges alkotásokat, valamint a letöltésért és a cseréért 
fizetett összeget különválasztják. Nincs szükség arra, hogy megsértsék a fogyasztók 
magánélethez való jogát, mivel az egyes alkotások felhasználását nem követik nyomon; a 
rendszer a megosztott alkotások mennyiségén alapul.  
A kalózkodás továbbra is olyan probléma, amellyel foglalkozni kell.  
A javasolt rendszer csak a mozgóképre és az audiovizuális alkotásokra vonatkozik. A 
zeneipar – sajátosságai, eltérő értéklánca, az eltérő fogyasztási szokások és az érintett 
mennyiségek miatt – kívül esik az itt javasoltak alkalmazási körén. Egy hasonló rendszer 
működőképes lehet a zeneiparban is, azonban mélyreható vizsgálatokat és 
esettanulmányokat kell végezni a meglévő ajánlatokról, hogy egy működőképes modellt 
dolgozzanak ki, majd finomítsák azt, amelyet mind a fogyasztók, mind pedig a 
jogbirtokosok jóváhagyhatnak. Ez a munka azonban jóval nagyobb kihívást jelentene, mint 
az audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos munka.  

                                                 
12  Ez alapulhatna a zenei platformokra vonatkozó HADOPI tanúsítási rendszer tapasztalatain, amely segít a 

fogyasztóknak a legális ajánlatok egyértelmû azonosításában. 
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 
E tanulmány az Európai Parlament Oktatási és Kulturális Bizottságának azon kérésére ad 
választ, hogy tájékoztassák arról, hogy a jelenlegi fájlmegosztó környezetben mind 
politikai, mind pedig gazdasági szempontból miként lehetne bevezetni a gyakorlatban egy 
tartalom-átalánydíjat.  
 
A tanulmány a következő témákról ad áttekintést és elemzést: 
- A zenei és audiovizuális szórakoztató termékek és szolgáltatások piacának alakulása az 

elmúlt 10 évben (a tanulmány első része).  
- Az online kalózkodás tendenciái és jelensége (a tanulmány második része). 
- A tartalom után fizetendő átalánydíj fő célkitűzései (a tanulmány harmadik része). 
- A tartalom-átalánydíj és alternatív forgatókönyvek (a tanulmány negyedik része). 
- Következtetések és ajánlások (a tanulmány ötödik része). 
 

A tanulmány hatóköre 
Földrajzi hatály 

A felmérés az Európai Unió tagállamaira terjed ki. Emellett elemzi különböző harmadik 
országok rendszereit is, és a jó (vagy rossz) gyakorlatok példáiként használja fel azokat. 
 
A tanulmány kronológiai hatóköre 

A tanulmány az elmúlt tíz évet (2001–2011) öleli fel, és lehetőség szerint tájékoztatást ad 
a jövőbeli kilátásokról. 
 
A tartalmi ágazatok szerinti hatókör  
Az ajánlati felhívás sajátos jellemzőinek megfelelően a tanulmány a következő kulturális 
ágazatokkal foglalkozik: mozgókép, televízió és zene.  
A tanulmány alkalmazásában az audiovizuális fogalom magában foglalja a legkülönfélébb 
filmeket és minden megjelenési ablakot: mozi, videó, VOD stb.  
 

Módszertan 

Módszertani eszközök 

A kutatás alapvetően két fő eszközre támaszkodott: a másodelemzésre és az interjúkra 
(helyszíni kutatás). 
A másodelemzés az elérhető fontosabb nyomtatott és online forrásokat használta. 
Interjúkat Európában és máshol is készítettek az egyes területek legfontosabb érdekelt 
feleivel. A források és az interjúk felsorolása a tanulmány mellékletében található.  
 
Módszertani kihívások 

Statisztikai adatok hiánya 

A tanácsadók és a szakemberek általában azzal a problémával szembesültek ezen a 
területen, hogy különösen uniós szinten szűkösen álltak rendelkezésre statisztikai adatok 
az ilyen jellegű vizsgálathoz. Egyértelműen ez a helyzet áll fenn különösen a kalózkodás 
volumenének elemzésekor vagy a magáncélú másolat után fizetendő díj esetében, amely 
csak 25 uniós tagállamban létezik. Ugyanez a helyzet az olyan részletes információk 
esetében is, mint például a távközlési szolgáltatók forgalmának megoszlása a telefon, a 
széles sáv és a tartalomszolgáltatások (pl. IP TV, VOD és SVOD csatornák előfizetései) 
között, illetve a különböző leányvállalatok forgalma az adott televíziós vállalatcsoporton 
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belül. A statisztikai eszköz eme gyenge pontja, amellyel az Európai Audiovizuális Megfigyelő 
Intézet publikációi nem foglalkoznak, jelentősen kihat az üzleti modellek kialakítására és az 
adatokon alapuló megbízható prognózisokra. 
 
Politikai aggályok 

Az audiovizuális ágazat és általánosabb értelemben a kreatív iparágak a múltban viszonylag 
hatékonyak voltak abban, hogy több-kevesebb sikerrel figyelmeztessék a politikusokat 
elemzéseikre, igényeikre és szükségleteikre. Az elmúlt 10 évben egyéb érdekelt felek 
jelentek meg és hallatták hangjukat ezen a területen. Ez érvényes volt a távközlési 
szolgáltatásokra, most pedig a felhasználókra is. A tanulmányban az értékláncról készített 
elemzés azt mutatja, hogy a nagysebességű széles sávú internethez való tömeges 
hozzáféréssel és a közösségi hálózatok kialakulásával az értéklánc különböző résztvevőinek 
érdekei nem mindig állnak összhangban. A jogalkotási válaszok kialakítása során kell 
kompromisszumokra jutni politikai szinten. Ezt szem előtt tartva a konszenzust vagy 
legalábbis némi elérhető közös alapot keresve vált szükségessé, hogy az Európai Parlament 
megbízást adjon erre a munkára.   
  
Az érintett érdekelt felek nagy száma 

Mind az audiovizuális, mind pedig a zenei ágazat digitális dimenzióját az érdekelt felek 
sokfélesége jellemzi. A forgalmazás számos modellje és csatornája megsokszorozta az 
érintett érdekelt felek számát – a kezdeményezőktől kezdve egészen a gyűjtőkig. Ezzel 
egyidejűleg a távközlési szolgáltatók és újabban az eszközök gyártói – akik a 
csatlakoztatott televízión keresztül vállaltak szerepet – saját piaci integrációs és piacnyerési 
stratégiákat dolgoztak ki. Miközben a tartalom minden eddiginél fontosabb, az előállítás, 
forgalmazás, valamint a katalógusok és a hagyományos értékláncok feletti ellenőrzés új 
rendszerei újabb szereplőket vonnak be, akik a piaci és értékbeli részesedésért 
versengenek. A bevett forgalmazási és szolgáltatási modelleket összeomlással fenyegeti a 
nagysebességű széles sáv megjelenése, a digitális formátumok és a digitális forgalmazás, 
illetve a 360 fokos forgalmazás. A fogyasztói magatartás tovább bonyolítja a helyzetet: a 
„fansubbing”13, a P2P fájlmegosztás, a közösségi hálózatokon folyó cserék és a valós idejű 
adatfolyamok (streaming) mind-mind befolyásolják az egyes jogkategóriák, megjelenési 
ablakok és területek hasznosítási stratégiáit. 
 
A tartalom-átalánydíj rendszerének létrehozásakor figyelembe kell venni ezeket az eltérő 
érdekeket.  
 
Határidők 

Ami a megbízást illeti, e tanulmányt 4 hónapon belül kellett elkészíteni. A korlátozott 
időkeret megnehezítette a teljes körű információgyűjtést, valamint minden ágazatban és 
tagállamban az összes érdekelt fél megkérdezését, ahogy az üzleti modell sajátos 
kérdéseinek mélyreható elemzését is. 
 
Általános megjegyzések 

E feladat több szempontból is kihívásnak bizonyult: 
 Mivel a zeneipar globálisan is és különösen Európában mély és potenciálisan 

végzetes válságban van, e tanulmány különösen fontos. 
 Ugyanígy, a fokozatos választ adó jogszabályokkal szemben sok területen és 

többféle okból tapasztalható ellenállás miatt rendkívül fontos lenne, hogy megértsük 
az alternatív modellek lehetőségeit és korlátait. 
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 Sok adatot és véleményt kell összegyűjteni és feldolgozni. 
 Erőt próbáló feladat, hogy hasznos, objektív hozzájárulásokat kapjunk a 

jogbirtokosoktól és joghasználóktól. 
 
Ezek a szempontok az audiovizuális ágazatra is érvényesek. A kreatív iparágak temérdek 
változással szembesülnek ügyfeleik fogyasztói szokásaiban (a zenében jobban, mint a 
filmeknél), amit ugyanazok a technológiák tesznek lehetővé, mint amelyek a kalózkodást 
segítik elő: a kettő elkülönítése nehéz, és nem szükségszerűen közvetlen érdeke a 
különböző érdekelt feleknek, mivel ők is ügyeskednek, hogy pozíciókra tegyenek szert 
ebben az új világban. 
 
Bármilyen típusú tartalom-átalánydíj rendszer létrehozása hatókörétől függetlenül a közös 
jogkezelési rendszer mélyreható elemzését vonja maga után. Európában a közös 
jogkezelési rendszerek szerkezete rendkívül ellentmondásos politikai kérdéseket és számos 
jogbizonytalanságot vet fel, amelyeket az uniós jog egyelőre még nem rendezett.  
 
 


