
Kedves Kolléga! 

Az elmúlt év egyik tapasztalata, hogy a magyar felsőoktatásban biztosított, nemzetközi 
összehasonlításban is helyét megálló informatikai infrastruktúra mágnesként vonzza a nagy 
kiterjedésű, audiovizuális tartalmakkal üzletelő bűnözőket. 

Természetesen a diákok döntő többsége nem bűnöző! Bár a technikai vonzalomnak nem tudnak 
ellenállni, s ekképpen időről időre elkövetnek szerzői jogi sérelmeket, amiket a Btk. üldözni rendel, de 
ez a levél és a szerzői jogvédőkkel való javasolt együttműködés nem erről szól. 

Arra a veszélyre hívjuk fel a figyelmüket, ‚ hogy az egyetemi és főiskolai infrastruktúrára és a 
diákoknak az Internet-használattal kapcsolatos „szabados etikai formáira”, illetve hozzáértésükre 
alapozva a jól szervezett fehérgalléros bűnözők, Internet- és audiovizuális kalózok beépülnek a diákok 
közé, őket bűncselekmények elkövetésére (csak egy letöltés! csak egy kiírás!) bujtják fel, s például a 
kollégiumok védett világát használva tartják a kapcsolatot a külvilággal, a piaccal stb.  

A sajtóban is megjelent nagy internetes kalóz-ellenes akciók mindegyike kötődött a felsőoktatáshoz!  

Két szempontot ajánlunk figyelmébe. 

Az egyik, hogy ne engedjék a diákok és közösségeik kriminalizálását! 

A másik, hogy a magyar felsőoktatás és az információ-technológia kialakuló jó hírét ne 
veszélyeztessék az állandósuló felderítő akciók és az esetleges jogsértések publikálásai  



 

FILM HALÁSZ  

Tisztelt Cégvezető Úr / Asszony!  

Engedje meg, hogy az Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közhasznú Alapítvány (ASVA) 
nevében az alábbiakról tájékoztassuk Önt. 

Amint azt Bizonyára Ön is tudja, az interneten elérhető, szerzői jog által védett művek (filmek, zenék, 
szoftverek) zömében jogellenesen kerültek fel a világhálóra. A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
törvény tartalmazza az ilyen jogellenes tartalmakért és letöltésekért viselt felelősség szabályait. A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978, évi IV. törvény 329/A §-a pedig a szerzői és szomszédos jogok 
megsértése bűncselekményéért való büntetőjogi felelősséget szabályozza, amelynek büntetési tételei 
differenciáltan akár 8 évig is terjedő szabadságvesztést írnak elő. Az Ön cége által biztosított 
szélessávú Internet hozzáférés lehetővé teszi, hogy a cég munkavállalói jogsértő példányokat töltsenek 
le. A cégek — még ha nincs is tudomásuk az alkalmazottak általi letöltésekről — hozzájárulnak a 
jogtulajdonosoknak okozott károk növeléséhez, Ebből kifolyólag a bíróságok fokozott figyelmet 
fordítanak az ilyen ügyekre mind a polgári eljárásokban, mind a büntetőeljárásokban. Az internettel 
kapcsolatos szerzői jogi ügyekben már születtek elmarasztaló ítéletek polgári és büntető bíróságok 
előtt egyaránt. A jogsértések társadalmi problémát jelentenek, ezért megszüntetésük mindenki érdeke, 
Különösen azon cégek és cégvezetők érdeke, ahol a munkavállalók letöltenek. Abban az esetben 
pedig, ha Ön mint a cég vezetője tud az alkalmazottak általi illegális letöltésekről, az Ön felelőssége, 
hogy tegyen ez ellen valamit, és ezzel elkerülhetőek legyenek az esetleges polgári jogi és büntetőjogi 
eljárások. 

A cég nyilvánvalóan nem azért biztosít Internet-hozzáférést a munkavállalóinak, hogy azt kihasználva 
magáncélra műveket töltsenek le a világhálóról. A cég ingyenes juttatásként biztosíthat Internet elérést 
az alkalmazottainak, ebben az esetben azonban a cég belső szabályzatában — kollektív szerződés, 
szervezeti és működési szabályzat, munkaszerződés vagy egyéb belső szabályzat — köteles 
meghatározni ennek feltételeit (időtartamát, a hozzáférhető tartalom korlátozását, a munkaidőből vagy 
esetleg azon kívül az erre fordítható idő hosszát). Ez utóbbinak azonban munkajogi és adójogi, 
valamint társadalombiztosítási vonatkozásai lesznek. 

Az alkalmazottak általi jogosulatlan internet használat és az illegális letöltések hatékony technikai és 
informatikai eszközökkel megakadályozhatóak. Az ASVA kifejlesztett egy olyan szoftvert, amely 
hatékonyan képes naplózni az alkalmazottak általi Internet használatot, így könnyen ellenőrizhetővé 
válik az alkalmazottak világhálón való „szörfölése”.  

Amennyiben Ön szeretné megtenni a szükséges lépéseket a szerzői jogsértések 
megakadályozása érdekében, úgy kérjük, jelezze igényét, és mi díj mentesen rendelkezésére 
bocsátjuk a fentiekben leírt programunkat. 

Amennyiben a fentiekben leírt internetes jogsértésekkel kapcsolatban bármilyen jogi kérdése 
merülne fel, szívesen állunk rendelkezésére, és amennyiben Önök azt kérik, elküldjük 
Önöknek a probléma jogi hátteréül szolgáló jogi szakvéleményt.  

A jövőbeli jogsértések elkerülése érdekében számítunk szíves együttműködésükre.  
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