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VEREBICS JÁNOS:

LEX
INTERNETICA

A jog helyének keresése a digitális ezredfordulón

Mi is az a jövő s a mult?
Ha zordon vagy ha szép

Az is mindegy, így is, úgy is
Tolvajnál nem egyéb.

Két tolvaj a jövő s mult,
Incselkednek veled,

Hogy szépszerén magokra
Vonják figyelmedet.

S míg jobbra-balra nézesz,
Ellopják hirtelen

A szép virágot, melyet
Eléd tesz a jelen.

Petőfi: Hideg, hideg van oda kinn… (1848)

Fingod nincs, hogy én ki vagyok, mit akarok.
Honnan jövök és meddig juthatok.

Ne is törődj vele, mer' nem a te dolgod,
Megtudhatod; de nem leszek boldog.

Mert ami nekem szart se ér,
Lehet, hogy neked az a jó.
Hehe… Ez a Helldorado.

Kartel: Helldorado (1999)

Ha az Olvasó amolyan “hagyományos”, komolykodó jogi munkára számít, jobb, ha
tovább lapoz. Ez nem az. Ha műfajilag kellene meghatározni, talán leginkább az “esszé”
lenne bélyegezhető reá: olyan dolgozat, amiben - a jog ürügyén - Arany János megfér
Rejtő Jenővel, Petőfi Wodehouse-al, a Kartel Mozarttal, a Csillagok háborúja mély,
metafizikai mondanivalója a sekélyes szellemű jezsuita filozófia-professzor
szertelenkedéseivel, Garfield Pál apostollal, régies szóvirágok, dagályos mondatok
magyarra még le nem fordított (és le nem fordítható) külföldi műszavakkal, a gúny a
mély alázattal, a szavak mögé dugott, elrejtett értelem a legnyíltabb szókimondással.

Egy kicsit talán olyan, mint maga az Internet: néha csúf, cinikus, bántó, komolytalan,
néha kevésbé az, itt-ott talán még értékek is a felszínre törnek. A mondani valót - akár a
nemes Kentucky-bourbont - az idő érlelte ki, és - mint az említett italt a fölötte zsugázó
melósok megannyi kártyapartija - maga a Játék, amit World Wide Webnek hívnak.

S a stílus… Mondják; maga az ember: az ember azonban környezetét tükrözi vissza, s
ha valaki túl sok időt tölt a Hálózaton, modorában előbb-utóbb hozzá idomul.

Aki mégis elolvassa majd, nyilván arra kíváncsi, van e jog az Internetre, s ha
van/nincs, hol kell keresni azt. Átküzdve magát a betűtengeren, talán kérdést kap erre a
válaszra is.

Ha a szerző nagyobb arcú lenne (na, jó, leszek), önmagát idézné (amit leírok, az az én
véleményem, de megpróbálom forrásokkal, nálamnál bölcsebbek munkáival
alátámasztani). Nagyjából erről van szó. Meglehet: az Olvasó úgy látja, sommásan
ítélkezem, igazságtalanul vádolok, vagy “csak úgy”, az önhittség kősziklájáról hallatom
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hangomat - miként a párjától elhagyott, szomorú, felszarvazott gím bőgi tele
magányával az erdei éjet1 - kérem, ne legyen rest a jegyzetek közé is bekukkantani.

E sorok írója nagykorú magyar állampolgár, van adószáma, személyi száma, TB-
azonosítója, neje és két gyermeke, boldog gazdája a Pucok névre hallgató
tengerimalacnak, akinek intim háló- és táplálkozó helyét ma megint ki kell takarítania.

Az Interneten azonban egy a kétszázmillió netzien-ből, hálózati polgárból, se több, se
kevesebb “joggal” nem bírva, mint a többi. Pucoknak itt úgy szólván már alig van
jelentősége… Ám a szerző jogász, s ezt nem menti semmi sem.

Mert a Hálózaton is jogász maradt.

Ki fia vagy, kicsi vérem?

Globalizáció és információs társadalom, kibertér: az Internet gyökerei

- kérdezhetnénk, mint az öreg róka Vuktól.
Csakugyan. Mi az Internet, s hogyan született, miként jelent meg, s követel máris

főszerepet ezredvégi világunkban? Vuk könnyebb helyzetben volt (hisz csak apját kellett
nevén neveznie, őt mindenki ismerte az erdőben), nekünk erre a kérdésre nehezebb választ
találni.2 A fák (a jelenség) mögött ott az erdő, az egyedi mögött az általános, a paragrafus, a
tételes jog mögött a jogalkotó, a politikum, a norma formáját felvett társadalmi viszony, s
valahol, a lényeg lényege: maga a társadalom.

 Ha a hagyományos választ adjuk a kérdésre (kibertér, a hálózatok hálózata, olyan globális
számítógépes rendszer, melyet ma már közel kétszázmillió ember használ szerte a világon)
csak a felszínt, a lombkoronát tudjuk megérinteni.3 Igaz, ez a felszín önmagában is impozáns:
                                                          

1 A szerző minden munkájának első (kritikus) olvasója, felesége határozott kérésére szögezi le az
alábbiakat: a képzavaros, rossz hasonlat (a gím nem bőg szomorúan az erdei az éjben, hanem utána megy a
nőstény elcsábítójának, és jól megküzd vele) pusztán hatásvadászat céljából került a szövegbe, a mi családi
életünk rendezett.

2 A szerző egyszer már megkísérelte: A tér, a szabadság és a normák c. tanulmányban (rövidítve: TSzN)
(Híradástechnika, 1998. 5-6. szám, illetve a weben: http://www.extra.hu/verebics/bevezet.html). Bár az alapvető
kérdésekben nézetem az óta sem változott, a jog szerepét és főként határait illetően némileg szkeptikusabbá
váltam. Az Olvasót szeretném az ismétlésektől megkímélni, de sok helyen kényszerülök majd arra, hogy e
tanulmány megállapításaira (és az azokat megalapozó irodalmi hivatkozásokra) visszautaljak. Talán feltűnik
majd, hogy saját írásaimra egyébként is az illendőnél kicsit gyakrabban hivatkozom: nem az öntömjén vezérel
ebben, hanem az, hogy a gyakorlatibb érdeklődésűeket rágni való paragrafusokkal is kényeztetni tudjam. A
hivatkozott írások zöme a weben fellelhető.

3 Az Internet egyik legelfogadottabb fogalmi meghatározása szerint: “olyan számítógépek és kisebb
hálózatok redundánsan összekapcsolt (vagyis a minimálisan szükségesnél sokkal több összeköttetést tartalmazó)
rendszere, amelyek hajlandók bizonyos információt megosztani a többiekkel az Internet protokoll, mint lingua
franca, “mindenki által ismert nyelv" segítségével. (Lsd.: Christian Crumlish: Internet A rohanó embereknek,
Panem- McGraw-Hill, Budapest, 1996,  2. oldal). Más megközelítésből: “Az Internet olyan hálózat, melynek
nincs központja, nincsenek vezetői. Világméretű publikációs fórum, de nincsenek nagyhatalmú szerkesztői,
lektorai, cenzorai. Mindenféle vélemény, álláspont, ízlés, érdeklődés előtt szabad az út. Bárki - magánszemély,
baráti kör, állami, politikai vagy civil szervezet, üzleti vállalkozás vagy oktatási intézmény - dönthet úgy, hogy
valahogy megjelenik ebben a nyilvánosságban és közzéteszi, amit jónak lát. /…/ Noha- az információ áramlásától
és az ellenvéleményektől tartó kormányok, bizonyos vallási és politikai erők részéről – újra és újra fölmerül az
igény, hogy korlátozzák az Interneten való publikálás szabadságát, valójában nincs mód arra, hogy az
információáramlást hatékonyan ellenőrizzék. /…/ Az Internet ennyiben egyetemes, demokratikus médium, a
szólásszabadság új menedéke. Vannak viszont – épp irányítatlanságát ellensúlyozandó és önszabályozást
mutatandó – bizonyos illemszabályai (az ún. netikett).” (Fábián Zsolt: Internotesz üzletembereknek, Bp. 1997,
12-13. oldal).
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ha az Internet semmihez sem hasonlítható, fényes pályáját vizsgáljuk, van okunk az
elgondolkodásra. Egy - főként az USA katonai céljait szolgáló - “atombiztos" rendszerből
előbb az egyetemeket összekötő, információs hálózattá vált, majd a szó legszorosabb
értelmében mindenki számára hozzáférhető globális rendszerré, amely ma már a
kereskedelem egyik fontos, holnap pedig talán legfontosabb eszköze lett.4

Ha a jogász közelít az Internet felé, elsősorban azt vizsgálja, milyen “társadalmi
viszonyokat" érint, s ha komolyan veszi a feladatot, előbb-utóbb úgy jár, mint az egyszeri
miniszterelnök, mikor arról értesül, hogy büszke koalíciós partner-pártjának elnöke megint
zöldségeket nyilatkozott a sajtónak: elkeseredik. Alig talál ugyanis olyan kört, amely a
századvég információ-alapú vagy ahhoz közelítő társadalmainak viszonyrendszerében az
Internet által ne lenne megérintett - vagy éppen gyökeresen átformált.5

Mégis: kellő elvonatkoztatással, “skatulyába kényszerítéssel" végül eljuthatunk odáig, hogy
az Internet hármas “arcával", legtipikusabb megnyilvánulási formájával szembe nézzünk.6

Az Internet a vélemény nyilvánítás szabadságának eszköze, mindenki számára nyitva álló
publikációs, információ-közlő fórum.7 Némi szakértelemmel bárki elkészítheti weboldalát, s
bármely free szerverre pillantok alatt ingyen felteheti a gondolatait: nyilvánosságot teremt

                                                          
4 Szinte minden magyar nyelvű, az Internettel foglalkozó könyv tartalmaz egy történeti fejezetet, jómagam

tehát az Olvasót ettől megkímélném. Ajánlom viszont figyelmébe az Internet Society szerzői kollektívájának
igen alapos összefoglalóját (A Brief History of the Internet, http://www.isoc.org/Internet/history/brief.html), vagy
- ha csak időrendi áttekintésre lenne kíváncsi valaki - Robert Hobbes’ Zakon internetes “evangélista” munkáját:
Hobbes’ Internet Timeline, http://info.isoc.org/guest/zakon/Internet/History/HIT.html).

5 A frissebb szakirodalomból részletesebb tanulmányozásra ajánlom Aron Mefford igényes és gazdag
jegyzetanyaggal ellátott tanulmányát, mely jelen írás címválasztásakor a szerzőt is megihlette: Lex Informatica:
Foundations of Law on the Internet, http://www.law.indiana.edu/glsj/vol5/no1/mefford.html. Mefford szerint:
“Világos, hogy a jognak és rendnek az Interneten - hogy szilárd piaccá váljon - is érvényesülnie kell, s
véleményünk szerint az embereket meg kell oltalmazni a jó hírnevet romboló viselkedéstől. Mindazonáltal, ami
nem tiszta, hogy milyen lesz ez a jog, kinek kap lehetősége arra, hogy megírja azt, s ki fogja majd érvényesíteni.”
Csakugyan. Ki? Erre próbál választ találni az Internet joga.

6 Vint Cerf, az Internet Society “alapító atyja” ha megszólal, nagy igazságokat mond ki. Ez történt az
idén tavasszal egy tanácskozáson (Computers, Freedom, and Privacy, április 7.) is, mikor Az Internet –
mindenkié címmel intézett néhány keresetlen szót a hallgatósághoz (The Internet is for everyone,
http://www.isoc.org/isoc/media/speeches/foreveryone.shtml). Ő az Internet igen jelentős politika- és demokrácia-
formáló szerepét is kiemeli: a hagyományos, egyirányú tömegmédiákhoz képest lényeges újat, az aktív
visszacsatolás, a részvétel lehetőségét hozta. S még valami: a NASA új Mars-programjában már szerepel az első
bolygóközi (InterPlaNet) hálózat megteremtése – 2008-ra az Internet a Föld és a vörös bolygó között is működni
fog.

Hogy is van ez, kérem? Ez az izé lesz mindenkié?
Cerf azonban magasra emeli mutatóujját: nem, ha a kormányok korlátozzák a hozzáférést, nem, ha nem

tudunk lépést tartani technikai fejlődésével, nem, ha nem lesz ott minden otthonban, munkahelyen, iskolában,
nem, ha nem lesz elérhető mindenütt és minden nyelven a földtekén, nem, ha használata nem lesz könnyű
mindenki számára, nem, ha a törvényhozók végrehajthatatlan jogot alkotnak, mely inkább gátolja, mintsem segíti
az elektronikus kereskedelem terjedését, nem, ha a felhasználók nem tudják megoltalmazni magánszférájukat,
nem, ha a szülők és tanárok nem tudják a fiatalok védelmét biztosítani (önkéntes alapon, nem cenzúrával!) a nem
nekik szánt tartalom ellen – nem, ha nem felelősséggel és bölcsen használjuk, ha nem óvjuk meg szabadságát.

7 Mindez ma már jóval több jogi, vagy épp alkotmányjogi kérdésnél: a filozófusok az “új médiák” s
elsősorban az Internet hatását figyelembe véve foglalkoznak vele. Norbert Brieskorn S.J., a müncheni
Filozófiai Főiskola tanára a közelmúltban nagyívű dolgozatot szentelt a kérdésnek (Datenschutz und die
Gefährdung der Intimität - Philosophische Bemerkungen). Brieskorn egy igen lényeges mozzanatra mutat rá: az
intim szférát nem a számítógépek veszélyeztetik, akik valóban “nem felejtenek”, hanem az emberek, akik az
adatokkal visszaélnek. Az adatvédelem a digitális világban a legalapvetőbb emberi igénnyé lép elő. “Amíg az
emberek nem felejtenek parancsszóra, ám szabad akaratukból megbocsáthatnak bárkinek, fordítottjának az
adatvédelemre is érvényesülnie kell. A felejtést lehet és kell is szervezett, szabott rend és terv szerinti
adattörlésnek és más folyamatoknak elősegíteni.” (19. oldal). Bölcs szavak. Igaz, a labdát megint a jogászokhoz
passzolták…
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magának. Ugyanakkor korlátlanul juthatunk mi is információhoz. Ám az Internet nem csak jót
és információt hordoz: az “illegális és ártalmas tartalom" sajnos éppúgy hozzá tartozik, mint
régi vágású borbélyhoz a Pitralon-odőr.

Egyben a kereskedelem eszköze is: árut, szolgáltatást ajánlhatunk vagy rendelhetünk,
elektronikus úton fizethetünk stb. Ez - csakúgy, mint a valós életben - megköveteli a
jogbiztonságot, a normatív szabályozást, valamint a pénzmozgások lehető legteljesebb
védelmének biztosítását.

Végül új, multimédiás jellegű kommunikációs eszköz, mely a már meglévő távközlési-
információ-továbbítási formákkal egyenértékű, vagy jobb szolgáltatást kínál - nagyon sok
esetben úgy, hogy ezzel mások (jogtulajdonos, telefon-szolgáltató) érdekét (bevételeit)
veszélyezteti.

Ha azt vizsgáljuk, kik vannak jelen ezen a játéktéren, ismét “dobozolásra” kényszerülünk.
Az Internet két főszereplője: a felhasználó (user) és a /tartalom/szolgáltató (content

provider). Leegyszerűsítve: az előbbi nézi azt, amit az utóbbi számára elkészített. Két
“közvetítő” közbeiktatásával történik mindez: a távközlési szolgáltató biztosítja a hálózati
hozzáférés lehetőségét (telefonvonalat), az ISP, vagy Internet Service Provider az internetes
szolgáltatás lehetőségét.

Jó lenne persze, ha legalább ez a négy kategória tiszta lenne - de persze nincs így. 8
A user egyben consumer, fogyasztó is: a tartalomszolgáltató gyakran maga az ISP. De a

felhasználó is előléphet tartalom-szolgáltatóvá, s ehhez még honlapot sem kell feltétlenül
nyitnia: elég, ha e-mail hírlevelet tesz közzé, vagy (ad absurdum) egy csöndes és hosszú
éjszakán csatolt file-ban átküldi barátjának a Jazz+Az legújabb CD-jének teljes anyagát.

Még a távközlési szolgáltató helyzete a legrendezettebb: ő adja a technikai hátteret, a
hálóra- és hálóhoz jutás lehetőségét, mindezért beszedi az őt megillető díjat (Internet
hozzáférés biztosítása, telefonköltség).

Leltár, bunyó után, egy oráni csapszékben9

Az Internet jogi megközelítésének fő útjai

Ez a hármas felosztás az Internet jogi megközelítésének fő útjait is kijelöli. Az első körben
alapvető alkotmányos kérdésekkel szembesülünk: korlátozható-e az Interneten a vélemény
nyilvánítás szabadsága, meddig terjednek a digitális világban az anonimitás s a magánszféra
határai, mennyire oltalmazható ez a magánszféra?10 Ugyancsak itt vetődik fel az “illegális és

                                                          
8 Az Internet-jog hajnalán megjelent (s a weben ma is fellelhető) “jogi kalauz” (European Information

Industry Association: Legal Guide for Information Service Providers and Users, edited by Lennart Scharff,
Luxembourg, 1995.) még más tipológiában gondolkodott: az “elektronikus információ előállítói”, “a szállítók”
vagy “szolgáltatást biztosítók” s a “felhasználók” kategóriáiban. Az első kettő - értelemszerűen, boldog 1995! -
csak szervezet vagy vállalkozás lehetett.

9 A jogász, ha az Internetről van szó, átérzi az oráni csapszékben heveny pofozkodás után önmaga testét
“leltározó” légionista helyzetét: fül megvan, orr megvan, láb, kéz nem törött, egy-két repedt bordával meg nem
foglalkozunk. A “digitális vihar” számos pofont adott a jognak, hogy szeme szikrázott bele. A leltár után meg
kiderül, hogy oda a bal fülünk, a jobb helyén viszont három is van, nem szólva az orról, ami a térdkalácsra
vándorolt…

10 A “magánszemélyként való létezés” egyik legjelentősebb előfeltétele a névtelenség megőrzése.
Minderre az Internet nagyszerű lehetőséget adott, ami sokak számára vonzóvá tette. A bloomingtoni Indiana
University Center for Social Informatics négy kutatója, Al Teich, Mark S. Frankel, Rob Kling és Ya-ching
Lee 1999. júliusában közzétett tanulmánya (Anonymous Communications Policies for the Internet: Results and
Recommendations of the AAAS Conference, letölthető: http://www.slis.indiana/edu/TIS/abstracts/ab15-
2/teich.html) szerint “az Internet vonzereje részben az anonim megjelenés lehetőségében rejlik. A névtelen
kommunikáció erősíti az internetes gondolatközlést, az Internet pedig a névtelen kommunikációt erősíti." Ez a
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ártalmas tartalom" kérdése: miután az Interneten bárki nyilvánossághoz juthat, s a
“hagyományos" társadalmi szűrőrendszerek (a sajtótermékek vagy az elektronikus médiák
létesítésének, működésének normatív szabályai) nem működnek, a hálózaton szinte minden
fellelhető, olyasmi is, amely a “valós világban" tilos.

A második kör nem kevésbé fontos. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, néhány éven belül
dollár ezermilliókban lesz majd mérhető. Nem csak a vállalkozások közötti (business to
business) üzleti forgalom tevődik át igen jelentős mértékben a nyílt és zárt hálózatokra, de a
közvetlenül a vásárló felé való értékesítés (business to consumer, e-tailing) is egyre inkább
hálózati jelleget ölt. A kereskedelem szerződési biztonság nélkül elképzelhetetlen, de
elképzelhetetlen a fizetés, a teljesítés biztonsága nélkül is. A kereskedés sajátos jellegéből
adódóan (a szerződést távközlési eszköz útján kötik, úgy, hogy a felek értelemszerűen
nincsenek a valóságban “jelen"), a vevő “biztonságát" - a fogyasztóvédelem
eszközrendszerével - is meg kell teremteni.11

A harmadik körben - látszólag - az Internet csak mint távközlési eszköz van jelen,
hordozóként, digitális jelek továbbítójaként. Persze e kör sem mentes a problémáktól, s a
távközlési jogok hagyományos kereteit feszegeti (telefon, jogvédelemben részesülő zene,
számítógépes programok, képek, szövegek stb. letöltése). Mindez a multimédia-jelleghez
kötődik: itt a “klasszikus" média-kategóriák (kiadó, műsorszolgáltató, szerkesztő stb.)
elmosódnak, súlytalanná válnak, mint jégkocka, forró nyári délután, ha gyöngyöző aranyú
söröskorsóba merítik.

Rémálmok a Net utcában

A felelősség kérdéséről

Nincs másként az egyes szereplők helyzetének vizsgálatakor sem. Itt az alapkérdés: ki,
miért felel.

A távközlési szolgáltató nyilván azért, hogy legyen távközlési szolgáltatás: működjön a
telefon, ne szakadjon le tízpercenként a balsors üldözte user a hálózatról. De felel másért is:
azért, hogy az előfizetők adataihoz ne férjenek hozzá illetéktelen személyek, hogy
kommunikációnk - elvárható szintig - “biztonságos” legyen.12

                                                                                                                                                                                    
névtelenség több, mint az Internet legbelsőbb lényegéhez tartozó követelmény: a szerzők szerint az alkotmányos
vélemény nyilvánítás-szabadság  megnyilvánulása, sőt: záloga. Mindazonáltal a névtelenség mögé húzódva
bűncselekmények is elkövethetők: az anonimitás tehát e körben áttörhető kell, hogy legyen - épp a jog, s az
eljárási biztosítékok által szabályozva. Ennek mikéntjét (is és persze) a jogászoknak kell kidolgozniuk, a Net
figyelő és kritikus szeme előtt.  (A tanulmányról kitűnő összefoglalható olvasható a Telepolis 1999. július 7.-i
számában Florian Rötzertől: Anonymität im Internet, http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/5053/1.html).

11 Az Olvasó türelmét kímélendő, mellőzöm az impozáns adatok ismertetését, ezt megtalálja bármely
számítástechnikai heti, havi vagy időszaki folyóiratban, valamint a napilapok tematikus mellékleteiben. Jómagam
is összefoglaltam az e-commerce legfrissebb előrejelzéseit az Internet reklámjoga c. tanulmányomban (lsd. az
ITTK-Infinit Műhely 1999/2. sz. Kutatási jelentésében /Szerk. Z. Karvalics László/, és a Virtuális kirakat c.
írásban /PRHerald, 1999/7. és 8. szám/, illetőleg a weben a Magyar Elektronikus Könyvtár
(http://www.mek.iff.hu) jogi gyűjteményében.  Nagy lóvé, nagy játszma…

12 A magyar Interneten az egyik legnagyobb vita ma is a felelősség körül forog. Álláspontom szerint a
távközlési szolgáltató a tartalomért nem felel. A tartalomszolgáltató (lapgazda) viszont mindenképpen, a service
provider pedig addig a szintig, amíg tőle elvárható, hogy a jogsértést észlelje, s a szükséges lépéseket megtegye.
(Az ezzel kapcsolatos jogi érveket részletesen kifejtettem Cenzúra vagy valami más c. írásomban, lsd.:
http://www.extra.hu/verebics/cenzura.html). Ez nem cenzúra, hisz nem szabad elfeledkezni arról, hogy a
szolgáltató és a tárhelybérlő között polgári jogi szerződés keletkezik az oldal megnyitásakor, mely mindkét félre
kötelezettségeket ró. E szerződés - az illető ország törvényes szabályozására, nemzetközi kötelezettség
vállalásaira tekintettel - meghatározza azt a kört, amelyben egyes magatartásoktól tartózkodni kell (azaz mit nem
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Az internetes szolgáltató felelőssége igen kényes kérdés: ha a mere conduit elvét követi a
jog (mint az Európai Unió szabályozási törekvéseiből is kitűnik13), pusztán közvetít, továbbít,
a tartalomért nem felel. De nem mindenütt van így. Nem csak a magyar jogban - ahol különös
szabályozás hiányában a polgári jog általános polgári jogi felelősségi alakzat érvényesül, azaz
- ha az internetes szolgáltató nem tette meg az “elvárható” lépéseket a jogellenes tartalom
megszüntetése érdekében - az ISP is felel.14 Sajátos módon a közelmúlt néhány nagy port
felvert brit ítélete15 is ezt az álláspontot látszik erősíteni. Az illegális és ártalmas tartalom
elleni európai cselekvési programokban, akciótervekben az internetes szolgáltatót nem
kívánják ugyan cenzori szerepbe kényszeríteni, de a hatóságok elvárják tőlük az
együttműködést, azt, hogy a jogellenes tartalomról a “forró vonalakon” bejelentést tegyenek.

Aki - elvileg - a tartalomért felel: a tartalomszolgáltató, a content provider. Aki az emilt
küldi, a honlapot az ISP szerverére feltölti. S aki - így, vagy úgy - azonosítható.

Vagy nem.
A gyakorlatban ugyanis bárki nagyobb nehézség nélkül nyithat honlapot - kül- vagy

belföldön - hamis, nem létező néven, s szolgáltatók százai kínálnak anonim e-mail
szolgáltatási lehetőséget.

Legjobb esetben - s a szolgáltató segítségével - el lehet jutni a gépig, addig a hálózati
pontig, ahonnan a jogellenes tartalmat feltöltötték, de az ember, aki a gép mögött ül vagy ült,
már nem feltétlenül.

A felelősség itt kényszerűen kanyarodik vissza az ISP-felé: tetszett volna gondosabban
eljárni. Ám mi van, ha a szolgáltató (a szerver) a Kajmán-szigeteken leledzik, az e-mail címet
valamelyik távol-keleti szolgáltatónál, három áttétellel “teremtette” tulajdonosa - ha nincsen
semmi, és senki megfogható, csak a jogellenes tartalom?

Ha a jogász éjjel verítékben fürödve ébred, két eset lehet: az este megint nehéz ételt vett
magához, nagy mennyiségben, kis poharakból hörpölt, rövid italokkal locsolgatva - vagy az
Internetről álmodott.16 Ilyenkor csak a szódabikarbóna vagy nagy, hideg sörök segítenek,
esetleg férfias szembenézés a problémával a helyiségben, hová a Király is gyalog jár.

                                                                                                                                                                                    
szabad a weboldalon megjelentetni, csinálni). Ha ezt a tárhelybérlő megsérti, a szolgáltató a szerződés szerint
törölheti oldalait. Más kérdés, hogy a szolgáltatók e lehetőséggel nem szívesen élnek, mert az on-line közösség
azonnal cenzúrát kiált, s ez - végső soron - a szolgáltató üzleti jó hírét veszélyeztetheti. A kül- és belföldi ISP-k
kivétel nélkül úgy kötik meg a tárhelybérlővel a szerződéseket, hogy a honlap tartalmáért a bérlő felel, s kikötik
azokat az eseteket is, mikor a bérbeadó jogosult sérelmes anyagokat tartalmazó oldalak törlésére. Az ISP-k
hidegrázósan tiltakoztak ez ellen a megközelítés ellen - az elmélet (lsd. dr. Kiss Zoltán Internet és szerzői jog
című, a  Computer Technika 1998. október 27.-i számában megjelent írását), a gyakorlat  /és a jogfejlődés/
azonban engem igazolt… Ez persze nem azt jelenti, hogy így helyes: az ISP-kre vonatkozó külön felelősségi
szabályok nélkül (ami az uniós jogban követelmény lesz, egyes országokban - pl. Németország, Teledienstgesetz
- pedig máris jelen van) azonban ez érvényesül…

13 Lsd. ehhez: Legal Framework for the development of Electronic Commerce
<http://www.ispo.cec/be/Ecommerce/docs/enWord6.doc> A közreműködőért való felelősségről rendelkezve a
Direktíva korlátozza a szolgáltatói felelősséget; nem áll fenn azokban az esetekben, mikor nem ő kezdeményezte
az adatátvitelt, nem ő választotta meg az adatátvitel címzettjét, s nem ő határozta meg az adatátvitel tartalmát
(Art 12, Mere conduit elve).

14 Katona Kálmán hírközlési miniszter szerint az Internet szolgáltató felel az általa nyújtott szolgáltatás
tartalmáért, hisz módjában áll ellenőriznie a tartalmat, csak rá kell szánni az időt. A hírközlési miniszter ezt nem
tekinti cenzúrának, mivel szerinte vannak általában társadalomellenesnek tartott dolgok, amelyeket nem szabad a
hálózaton publikálni. (Lsd.: Computer Technika, 1998. november 3.)

15 Egy korábbi írásomban - Váratlan fordulat az Internet-jog történetében
<http://www.extra.hu/verebics/fordulat.htm> - elemeztem a Godfrey v. Demon Internet ítélet kapcsán az
átalakuló joggyakorlatot.

16 Freddy Krueger szóba sem jöhet: a hótt ember nem “jogalany”.
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A ténnyel, hogy van nagyobb hiba is, mint kacsasültet omlós kenyér nélkül enni: ha az
Internetet “elszigetelt", sajátos jelenségként próbálja megközelíteni, s mindeközben nem látja
meg mögötte a lényeget, az ipar utáni vagy posztmodern társadalmak alapvető átalakulását, az
új, információ alapú társadalmak beköszönését, az “új hajnalt". Azt, hogy a hajnalra milyen
nap virrad (a globalizált-amerikanizált, határok nélküli világ, vagy gazdasági érdekcsoportok
és politikai szövetségek által meghatározott tömbszerű szemben állás, esetleg a
nemzetállamok határai mögé visszahúzódó be- és elzárkózás) a jövő titka: az Internet azonban
kétségtelenül az első változat felé vezető útra mutat.

Dolgozatunk tárgya az Internet jogi vizsgálata: mikor a jelenkor szabályozási törekvéseit
áttekintjük, látnunk kell, hogy azok mögött sokféle érdek húzódik meg, mely azonban többé-
kevésbé e három “jövőkép” valamelyikéhez köthető.

Röpülj ki e szép kornak édenéből, haldokló hattyúm, bús emlékezet17

A jog érvényesülésének alapkérdései a Net környezetében

Ennek ellenére az Internet nem jogmentes terület18: olyan alapvető polgári jogi, büntetőjogi
kategóriák, mint a személyiségvédelem, a szerződési biztonság, a tulajdonhoz (különösen a
szellemi tulajdonhoz) való jog, a joggal való visszaélés tilalma, aztán a versenyjogi,
iparjogvédelmi előírások s még sok minden más itt is érvényesülnek.

Ha tudnak.
Mondhatnánk: az Interneten sem szabad többet, mint a valós világban - ez azonban így

nem lenne igaz. Az Internet más: a hagyományos, nemzetállamokban, de akár régiókban,
uniókban, nemzetközösségekben gondolkodó kategóriák nem húzhatók rá. A jogsértő
magatartást a jog csak a saját hatáskörében tudja kezelni: ha a jogsérelem máshol történik,
saját jogunk szerint aligha nyerünk orvoslást. A törvény olyan, mint a hamiskártyások csatája
a népszerű Piszkos Fred-regényben: akkor jó, ha pontosan fogalmaz, precízen határozza meg a
jogokat és kötelezettségeket, s garanciákkal biztosítja azokat - ha a kártyák hátulját is
egyértelmű azonosító jelekkel látja el az Igazgatóság. Csak, hogy a bicskázás utána
elmaradjon…

És itt van elrejtve a manócsapda is: a jogszabályok nagy része annyira kötődik a valós
világhoz, hogy az Internetre egyszerűen precízsége miatt nem alkalmazható.19

A legnagyobb veszélyt épp ezért a joggal való visszaélés jelenti. Miután a jogi kérdések
teljesen tisztázatlanok, lehet a zavarosban halászni. Az analógia, a bírói jogértelmezés a
kontinentális jogokban erősen behatárolt: ezek mind törvényhez kötött jogok, s a már
hivatkozott jogbiztonság alkotmányos alapelvéből következően ez így is van rendjén. Mindaz,
ami a valós világban - például az üzleti, kereskedelmi kapcsolatok körében - jogi rendezést
igényel (fogyasztóvédelem, szerződési biztonság, szellemi alkotások védelme) itt fokozott
igénnyel jelentkezik. A legkényesebb terület mégis az eljárásjog: itt van a szükség leginkább
garanciákra. Kiváltképp a büntetőjog esetében van ez így, s megint aláhúzom: ez így helyes. A
bizonyítás határidőkhöz, formális eljárási cselekményekhez kötött, az ártatlanság vélelme s
még sok más garanciális tényező jelen van az egész eljárás során.

Ugyanakkor - ma még - az Internet a “hagyományos" eljárásjogok szempontjából
egyszerűen megfoghatatlan: “a” világhálóról van szó, amely “pusztán” elektronikus jeleket

                                                          
17 Megírva található Petőfi Sándor Tündérálom című költeményében.
18 A TSzN B. része foglalkozik részletesebben a “jogmentes tér” mítoszával, és próbálja cáfolni azt.
19 Például a magyar sajtójogot azért nem terjeszthetjük ki rá, mert a jogszabály tételesen meghatározza a

sajtótermék fogalmát. Az internetes weblap nem szerepel - természetesen - közöttük, és - a jogbiztonság
alkotmányos elvéből következően - a kiterjesztő értelmezés nem lehetséges.
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közvetít. Nincs okirati bizonyíték, alkalmanként lehetetlen illetékességről beszélni, az ítéletek
szinte végrehajthatatlanok. Kellő paragrafusfacsarással ma még elég sok minden megúszható,
jogkövetkezmények nélkül maradhat az, ami a valós életben nem. Nyilván ez az, amin
elsősorban változtatni kell. Ha kell.20

De hogyan? Talán úgy, hogy a fákon túl, az erdőt keresve meg kell látnunk a talajt, az
alapot: a völgyeket, síkságokat, hegyeket és dombokat. A jog mögötti szférát: az Információs
Társadalmat magát.

Ej, mi a kő, tyúkanyó! Kend…?

Konvergencia és globalitás

Az Internet “anyja” az Információs Társadalom - “atyja” maga a globalitás.
Ami az utóbbi három-négy év jogfejlődését áttekintve szembeszökő, az a konvergencia, a

folyamatok egy irányba rendeződése - közös alapra építkezve. E közös alap: maga a globális
információs, vagy információ-alapú világ felismerése, elfogadása, követelményeinek
tudomásul vétele. Vagy - bizonyos megjelenési formáinak - tagadása.21

A problémával először az Egyesült Államok szembesült. Persze sajátos helyzetéből
adódóan másként: az USA számára a Digitális Kor, mint a számítástechnikai-távközlési alapú
új világ elsőként köszöntött be22. Magától értetődő volt az is, hogy ebben a világban kié a
vezető szerep.23

                                                          
20 A tanulmány legvégén igyekszünk a ha szócskát megfelelő szövegkörnyezetbe helyezni.
21 Igen élvezetesen - és bölcsen - szól minderről Almási Miklós (Üveggolyók - Az ezredvég globális

játszmái, Helikon, Bp. 1998) “A tőke világának globalizálódása napjaink csendes forradalma: a nemzetállamok
megszűnnek, mint önálló gazdasági egységek - olykor úgy, hogy az érintett kormányok sem veszik észre, csak
akkor döbbennek rá erre a tényre, mikor a világméretű tőkepiac egyszerűen átnyúl szuverenitásuk felett. Ennek
következtében a politikai szféra súlya, befolyása, társadalomalakító szerepe defenzív lesz, minimalizálódik vagy
egyre kaotikusabbá válik. Hiszen a sorsdöntő ügyekben a választás kikerült a politika kezéből.” (30. o.) Igaz, az
Internet (1997!) még csak, mint szárnyait bontogató jelenség tűnik fel, “új játékosként" a globális kommunikáció
nagy világában, de elhelyezése, értékelése tökéletes. “A globalizálódás az információ generálásában,
továbbításában /eladásában/, feldolgozásában valósult meg legtökéletesebben." (97. o.)  Az akkori helyzetből
kiindulva Almási jól látja: “Az elmúlt évek bebizonyították, hogy pénz csak az üzlet-üzlet kapcsolatban van, a
fogyasztó nem bízza magát sem az Internetre, sem egyéb elektronikus lehetőségre /…/ A másik elgondolkoztató
körülmény, hogy a nagyok még nem szálltak be az elektronikus üzletbe: akik itt pedáloznak, azok többnyire
induló cégek, kis vállalkozások - és néhány (kevés) modernizációban fantáziát látó multi." (101. o.) Az Internet
egyrészt elmozdult a “klasszikus" információ (hír) hordozó felé (portálok), másrészt az e-commerce is túllépett a
kezdeti kisker-korszakon: mint az eladás-támogatás, a PR eszköze legalább olyan fontossá vált. Ma már
mindenki benne van, aki számít.

22 Az Information Age amerikai felfogásában a technika hasznossága elsődleges szerepet játszik. Amikor
az információ-technológia az “amerikai életet minden vonatkozásában való átalakításáról” beszélnek, gyakran
mosódik el a határ ok és okozat között. E felfogás jó példája: America in the Age of Information: A Forum,
http://www.ccic.gov/ct/cic_forum_v224/intro_summary.html)

23 1998. augusztus 10. Az amerikai elnök technológiai tanácsadó bizottsága előterjesztette az USA az
információs kor vezető szerepének biztosítását célzó munkatervet (lsd.
http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/OSTP/html/presstest/19980810.html ).1998. november 30.-án Clinton
elnök és Gore alelnök bejelentették az elektronikus kereskedelemről szóló, mérföldkőnek számító
keretprogramot (A Framework for Global Electronic Commerce). A kiadott Fehér Házi sajtóközlemény címe -
mely az elnök szavait idézte - magáért beszél: “Leading the World Into the Information Age”, az egyik alcím
pedig még többet árul el (Presidental Leadership In The Information Age). (Lsd.:
http://www.whitehouse.gov/WH/Work/113098.html ). Más kormányzati dokumentumokban is tetten érhető a
folyamat: lsd. Strategic Planning Document – America in the Age of Information (open networks-doktrína, lsd.:
F.6, International Policy issues for the GII, (http://www.whitehouse.gov/WH/EOP/OSTP/NSTC/html/cic/cic-ap-
f.html). Mindez akkor érdekes, ha összevetjük az új, globális információs infrastruktúrára épülő
társadalomképpel: Ronald H. brown, Larry Irving, Arati Prabhakar, Sally Katzen: The Global Information
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Lényegegében az így előállt helyzetre próbált az OECD24 valamilyen, a vezető polgári
demokráciák számára követendő modellt találni - s egyben a globalitás problémájával szembe
nézni.

Az Európai Közösségek25 26 politikájában 1997-től jelenik meg az új, a globalitással
szembesülő információs társadalom képe igen határozottan: Martin Bangemann szeptemberi
két beszéde27 adta meg az alaphangot. Az új, globális információs társadalom európai képe az
óta több, jelentős dokumentumban jelent meg.28 Nem úgy tekintenek rá, mint a jövő, hanem a

                                                                                                                                                                                    
Infrastructure: Agenda for Cooperation, http://iitf.nist.gov/documents/docs/gii/giiagend.html, különösen az I.A,
illetve a II. részek), ahol a GII nemzetközi keretmunkáját az egyértelműen az USA-által megszabott alapelvek
köré rendezve tartják kivitelezendőnek.

24 Global information Infrastructure--Global Information Society (GII-GIS)
<http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/prod/gii-gis.htm> A munkaanyagok talán legnagyobb hatása (a problémák
részletes felkatalogizálásán túl) az volt, hogy meghatározták az új, hálózati alapú információs társadalmakkal
szembeni követelményeket, s az ezekkel való szembe nézést az egyes kormányok szükségszerű feladatául
szabták. (Policy Reqiurements, Chapter 5. From Visions to Reality, illetve: Policy Recommendations for Action,
Conclusion).

25 Az Európai Unió illetve a G7-ek 1994-1996 közötti stratégiai elképzeléseit összefoglalva a magyar
Nemzeti Informatikai Stratégia 5. része is tartalmazza:
http://www.kancellaria.gov.hu/archivum/1997/nis/5resz.htm Legjelentősebb alapdokumentuma: Europe's Way
to the Information Society. An Action Plan. Communication from the Commission; 9.8.94. COM(94) 347 final

26 Az 1994-ben körvonalazott, s 1996 novemberében elindult Rolling Action Plan for the Information
Society /COM (96) 607/ a fő irányokat vázolta ugyan, de időközben jelentős változásokon ment keresztül,
számos új elemmel bővült. Három fő “csapásvonalat” jelölt ki: az üzleti környezet megteremtése, befektetés a
jövőbe, az emberek a középpontban. A - kétségtelenül igen jelentős - üzleti szféra mellett tehát az oktatás,
tanulás, a polgárok szolgálata (s védelme) közel egyenlő súllyal szerepel. Hatályos szövege:
http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/rollcomm.html).

27 “Az Információs Társadalomnak nyílt, sokkultúrájú társadalommá kell válnia, mely inkább ösztönzi,
mintsem visszafogná a különböző kultúrák kifejeződéseit.” (A New World Order for Global Communications,
Geneva, 8th September, 1997) Ugyane gondolat folytatása a velencei beszédben (Europe and the Information
Society, The Policy Response to Globalisation and Convergence, Venice, 18th September, 1997), az Internet-vita
kapcsán: “Az úgynevezett ’Internet-közösség’ némely tagjai határozott formában érveltek az ipari és az
információs szolgáltatásnyújtók általi önszabályozás mellett a kormányok által kezdeményezett szabályozási
törekvések ellenében.  Az érvek túloldalán azok álltak, akik kifejezték abbéli félelmüket, hogy a teljes anarchia
felé haladnánk, s akik az Internetre úgy tekintettek, mint amit szigorú ellenőrzés alatt kellene tartani. Javaslatom
egy alternatív utat kínál, mely reményeim szerint mindkét szembenálló táborból támogatást kaphat.” Bangemann
javaslata egy nemzetközi keretmunka, egy jogi együttműködés, végső soron a globális kommunikáció nemzetköz
chartájának elfogadása vonatkozásában részben már valóra vált. A bangemanni vízió sötét oldala – ilyen
szabályozás nélkül az Internet saját sikerének áldozatává válhat – napjainkban aktuálisabb, mint valaha: míg
1997-ben a szabályozás hiánya volt az, ami a legnagyobb gondot okozta, ma az eltérő nemzeti szabályozások
összehangolása (is) indukálna a nemzetközi charta elfogadását.

28 Alapvető dokumentumai:  Transparency Directive <http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/dat/1998/en_398L0048.html> Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20
July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of
technical standards and regulations Official Journal L 217 , 05/08/1998 p. 0018 - 0026,  Globalisation and
Information Society - The need for strengthened international coordination Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of
the Regions <         http://www.ispo.cec.be/eif/policy/com9850en.html> COM(98) 50, The Information Society:
From Corfu to Dublin : The new emerging priorities
<http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/docs/corfudub.html> communicating four documents to the Council, the
European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Communication
on "The implications of Information Society on European Union Policies - Preparing the Next Steps"
<http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/docs/nxtstpen.html> ,Green Paper: Living and Working in the
Information Society: PEOPLE FIRST <http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/docs/peopl1st.html>
,Communication on "Standardisation in the Information Society"
<http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/docs/96359.html> Draft directive on "Regulatory Transparency in
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jelen feladat-meghatározására. A két alapvető pillér: a társadalmak belső szerkezeti
átalakulása, és a globalizáció kihívása.29

Az információ-alapú társadalmak nagy része túl van már azon a szakaszon, mikor - miként
a hangját vesztett, középkorú, enyhén alkoholista baritonista vendég a Grand Hotelben -
először nézett szembe a jelenné vált jövővel.30 És a globalizáció kihívásával…

A világ összes tyúkanyója beköltözött a szobába. Már ott kapirgálnak, a számítógép alatt.

Ha én hegy volnék! (sóhajtott a völgy)31

A magyar Nemzeti Informatikai Stratégia globalitás-képéről

Az a dokumentum, mely ma, mint Magyarország nemzeti informatikai stratégiájának
tervezete lelhető fel a weben32, 1995-ben készült. Alapos és figyelemre méltó munka: az
információs társadalom megközelítése – magyar szemmel. A globalitás problémáját is érinti,
elsődlegesen technikai összefüggésit láttatva, a távközlési hálózatok világméretűvé, a
távközlési piac nemzetközivé válásához kötve.33

                                                                                                                                                                                    
the Internal Market for Information Society services"
<http://www.ispo.cec.be/infosoc/legreg/docs/regtrans.html>

29 Globalisation and the Information Society, The Need for Strengthened International Co-
ordination, COM(98)/50 final, 4, February 1998.

30 Több ország készítette el jelentős, az információs társadalom kihívásaival, illetőleg speciálisan az
elektronikus kereskedelemből adódó problémákkal foglalkozó munkaanyagait. Így Kanada, Preparing Canada
for a Digital World <http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ih01650e.html>, Franciaország Draft Framework: Electronic
Commerce -- A New Factor for Consumers, Companies, Citizens and Government
<http://www.telecom.gouv.fr/english.htm> illetve: Information Society/Internet
<http://www.telecom.gouv.fr/english/activ/techno/techno1.htm>, Japán Project for Global Information Issues
<http://ifrm.glocom.ac.jp/gii/hp.html>, Towards the Age of the Digital Economy <http://www.miti.go.jp/intro-
e/a228101e.html>, Szingapúr IT2000 National Information Infrastructure Strategic Framework
<http://www.ncb.gov.sg/ncb/it2000.asp> , Singapore Broadcast Authority's Revisions of Internet Policy
<http://www.sba.gov.sg/netreg/infosht.htm> Nagy-Britannia: Information Society: Agenda for Action in the UK
<http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199596/ldselect/inforsoc/inforsoc.htm>

31 Az alcím ismét Petőfitől került elprivatizálására (A völgy s a hegy). Nem a NIS elemzése, kiváltképp
nem a kritikája itt és most a cél: pusztán arra törekszünk, hogy két mozzanat - a globalitás, mint jelenség
értelmezése és az állam, a jog feladata - kapcsán emeljünk ki néhány gondolatot a szöveg összefüggéseiből…

32 Jelenleg a Kancellária honlapján, lsd.: http://www.kancellaria.gov.hu/archivum/1997/nis/tartalom.htm
33  Részlet: “A távközlő hálózatok átlépik a nemzeti kereteket, előbb földrésznyi, majd világméretű

hálózatok jönnek létre. A világméretű hálózatok üzemeltetése a beépített számítógépes vezénylő rendszerek
következtében olcsó, gazdaságos. A távközlési piac is egyre inkább nemzetközivé válik. A hagyományos nemzeti
távközlési vállalatok helyét egyes előrejelzések szerint átveszik multinacionális, többnyire egy régiót behálózó
távközlési szolgáltatók, akik ügyfeleiknek az egész világra kiterjedően egységes szolgáltatásokat nyújtanak.
Összefonódnak világszerte a felhasználók is. Rugalmasan létrejönnek és megszűnnek virtuális vállalatok,
amelyeknek legfontosabb belső erőforrása a közösen használt hírközlő és információs rendszer. Az egyes
vállalati funkciók egymástól tetszőleges földrajzi távolságban helyezkedhetnek el, különböző országokban, de
akár különböző világrészeken is (székházra, telephelyre egyáltalán nincs szükség). Ebben a világhálózatban
technikai értelemben szabad információ áramlás folyik bármely két pont között. Ezzel megteremtődött a
lehetőség, hogy az emberiség össz-tudása hozzáférhetővé váljon. Természetesen ennek gazdasági,
kulturális és politikai feltételeit is meg kell teremteni. Ez a jövő század feladata lehet. A "mindenki
mindenkivel kapcsolatra léphet" lehetőségével kialakul a "világfalu", amelyben az emberi kapcsolatokat már
nem a fizikai közelség, hanem a közös szakma, munka vagy érdeklődés határozza meg. A nemzetközi munka
élménye szélesebb rétegek számára lesz elérhető. A globalizálódás hatására megváltozik az emberek
nézetvilága, kötődései és ellenszenvei. A távközlés globalizálódásával lehetővé válik gazdasági tevékenység
(termelés, kereskedelem, szolgáltatás, stb.) nemzetközi optimalizálása is. Ezzel a termékek közvetlen előállítási
költsége csökkenthető, míg a többlethaszon jelentős részét a szükséges infrastrukturális és informatikai
rendszerek létrehozására és üzemeltetésére kell fordítani. Az így létrejövő rendszerek viszont már egyéb humán
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A jogalkotással, szabályozással kapcsolatos elsődleges célkitűzésként a NIS olyan EU-
konform jogi környezet megteremtését jelölte meg, amely alapján lehetségessé válik a
társadalom és a gazdaság egészében az informatikai eszközök és módszerek fokozottabb
terjedése, az információs szabadság és az információs magánélet mindennapi gyakorlatának
megszilárdítása.34

Ennek eszközei: részben az információs alapjogok alkotmányos kifejtésének erősítése, a
törvények informatikai jogharmonizációja, az elektronikus adatok, levelezés, archiválás, a
digitális aláírás jogi erejének biztosítása35, a polgári célú kriptográfia, biztonsági rendszerek
szabályozása, az elektronikus kártyák közigazgatási alkalmazásának szabályozása, a szerzői
jogvédelemmel kapcsolatos szabályozás.36

A másodlagos célkitűzés: széles körben rendelkezésre álló, viszonylag olcsó távközlési
infrastruktúra és szolgáltatási piac kialakulásához szükséges jogi szabályozási keretek
rendezése, melynek alapelvei: a monopóliumok fokozatos lebontása, növekvő verseny, üzleti
és magánvállalkozásokon alapuló megvalósítás, EU jogharmonizáció.

Miközben azt látjuk, hogy a második körben ez-az már megvalósult (csak a talán
leglényegesebb célkitűzés nem, nevesen, hogy a környező országokhoz képest itt legyen
legolcsóbb a távbeszélő szolgáltatás, illetőleg, hogy legalább az EU átlagnál legyen egy
meghatározott mértékkel olcsóbb), az elsőben szinte alig történt előre lépés. A legjelentősebb

                                                                                                                                                                                    
(kulturális, oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi, stb.) igényeket is szolgálhatnak.” (2. rész: Az informatika
jelenlegi és jövőbeni hatásai, A gazdasági élet világméretűvé válik, globalizálódik (Kiemelések a szerzőtől)

A globalitás eme “idilli” felfogása néhány alapvető dologban tévedett. Nem csak az emberiség össz-tudása
válik hozzáférhetővé, hanem minden fóbiája, kóros félelme is, a pszichopatika és a bűn teljes választéka. A
gazdasági, politikai, kulturális feltételeket nem a jövő században kell megteremteni, hanem itt és most. És ezeket
a feltételeket – valahol – a jognak kell biztosítani, ugyancsak itt és most elkezdve a munkát.

34 Lsd.: http://www.kancellaria.gov.hu/archivum/1997/nis/8resz.htm
35 A munka - az elektronikus okiratok jogi hatályának elismerhetőségéről szóló törvényjavaslat - jelenleg

is a “szakmai előkészítés” stádiumában van, írja - dr. Erényi Istvánt, a KHVM Informatikai Irodájának
vezetőjét idézve - egyik folyóiratunk. Legkorábban a kétezredik év végére várható az egységes törvénytervezet
kidolgozása. “Ez azonban nem jelent a világ többi részéhez képest lemaradást, hiszen az Európai Unióban is
leghamarább ennek az évnek végére kívánnak egy, a digitális aláírást szabályozó direktívát elkészíteni, amelyet
aztán a tagállamoknak 18 hónapon belül kell bevezetniük.” (Computer Technika, 1999. július 20., 5. oldal).
Eltekintve attól, hogy igen sok országban – az EU tagállamaiban is! - már van az elektronikus aláírásról szóló
törvény, vagy elfogadásra váró törvény-tervezet, s ha a “világ többi részébe” beleértjük mondjuk Szingapúrt,
Hong Kongot, Ausztráliát, Brazíliát, az USA tagállamait vagy Kanadát is, bátor dolog arról beszélni, hogy nem
vagyunk lemaradva.

36 E körben talán a legjelentősebb: a törvények informatikai jogharmonizációja, mely nyilvánvalóan több
éves folyamat – lenne, ha egyszer kezdetét venné. A NIS a meglevő és új törvények vizsgálata annak érdekében
látta fontosnak, hogy az adott törvény érvényesítéséhez szükséges informatikai rendszer értelmes költséggel
felépíthető-e, üzemeltetése kielégítő minőségben megoldható-e, valamint, hogy a törvény illeszkedik-e egy széles
körben elfogadott nemzeti modernizációs és informatikai stratégiához, hatása konzisztens-e más törvényekkel (pl.
a távközlési, frekvencia-gazdálkodási és média törvények együttes vizsgálata). Ennél lényegesen többre lenne
szükség: egyfajta informatikai “belső jogharmonizációra”, a meglévő jogintézmények a globalitás és a világháló
által felvetett sajátos problémákhoz való “hangolására”. A gyakorlat mást mutat: bár lényeges Európa-jogi
szabályok válnak szinte folyamatosan a magyar belső jog részévé, ezek gyakran egy-egy direktíva “lefordítását”
jelentik csak, miközben a már meglévő olyan alapvető törvényekre, mint a polgári vagy a büntető
törvénykönyvek nem fordít figyelmet a jogalkotó. Két példa: a távollévők közötti szerződésekről szóló EU-
direktíva már kormányrendelet formájában 1999. márciusa óta a magyar jog része (17/1999. Korm. rend.),
közvetve elismeri az elektronikus úton tett jognyilatkozatok hatályát – miközben a polgári jog egész rendszere az
okirati elvhez (illetőleg szerződéskötés esetében a tipikusan jelen lévő szerződő felek ráutaló magatartása
szerződési nyilatkozatkénti elfogadásához) kötődik. A másik példa az új szerzői jogi törvény, mely a szerzői és
szomszédos jogok megsértésének lehetséges eseteit jócskán kitágította, ugyanakkor a Btk. példátlan
szigorúsággal, továbbra is értékhatártól függetlenül rendeli büntetni az e jogok sérelmére elkövetett
bűncselekményeket.
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talán az új szerzői jogi törvény elfogadása volt, melyen azonban több szempontból már most
túllépett az idő s az uniós jogfejlődés.

A harmadik célkitűzés – a közigazgatási információs rendszerek, az adatvagyon
gazdálkodás területén rendezettebb viszonyok kialakítása a jogi kereketek javításával)
realizálódásának ugyancsak számos jele látható…37

Lényegében a globalitást – ahol érinti a tervezet – “nagy kalandként” “éli meg”. Érdemben
nincs szó negatív oldaláról, a társadalmak önvédelmének szükségességéről, a globalitás a
hagyományos társadalmi struktúrákat rombolva átalakító szerepéről, s nincs szó arról sem,
hogy a globális világ nem az információ alapú társadalmak egyenjogúságára épül.

A Nemzeti Informatikai Stratégia 1995-ben – mint egy, a Kormány elé terjesztendő
határozat-tervezet javaslata - készült, s bizonyos, a korhoz kötődő, szemléletbeli sajátosságok
érződnek rajta. A “globális világfalu” romantikus képe lassan elhalványul, s átadja helyét a
kemény valóságnak, amelyet alapvető kérdések felől közelíthetünk meg.

Ki lesz a bíró a faluban? Ki választja? Ki lesz a kisbíró, ki diktálja az ütemet, amire
megveri a dobot, s ki kezeli majd a kalodát? S főként: milyen hatalom áll majd mögötte, mi
lesz az a tekintély, az a jog, aminek nevében rendet csinál, mint Bagarja, Béke Barátja
nógatására a kevés szavú bíró, a bölcs aggastyán tette az ő falujában, a széles tenyerű
Fejenagy, s Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi torzsalkodásával kezdődött ama szörnyű
vasárnap esti csetepaté után?

Ki valójában a kibertér ura – s ki kormányozza azt?38

                                                          
37 Az újabb fejlődés jelentősebb állomásaiból: a KHVM és a MEH  előterjesztése a Kormány részére az

informatika és a távközlés kormányzati koordinációjára, 1997.
http://www.itb.hu/dokumentumok/hatarozatok/tavkuj.html.  Részlet:  “Az információs társadalom
megfogalmazott célkitűzései az élet valamennyi területét átfogó részcélok sokaságának megvalósítását
feltételezik. A megvalósításban a szerepek eltérőek.  Az információs társadalom megvalósítása alapvetően a
magánkezdeményezésekre, a piac szereplőire épít. Azonban feltételezi az állam tudatos beavatkozását is,
amely számításba veszi az információs társadalom adta előnyök kiaknázását és a veszélyek minimalizálásának
lehetőségeit.  Az állam szerepe a környezeti feltételek megteremtése (jogi szabályozás, gazdasági környezet,
infrastruktúra biztosítása, valamit saját szervezetének, működésének, szolgáltatásainak hatékonyabbá
tétele, stb), a gazdasági szférában a versenyképes megoldások kifejlesztésének támogatása. A külföldi
tapasztalatok tanulsága szerint a kormányok meghatározó szerepet vállalnak az információs társadalom céljainak
megfogalmazásában, irányítási- és eszközrendszerének kialakításában a megvalósítás menedzselésében. E
tevékenység irányítását - a téma újszerűségénél fogva - rendezni kell. Ki kell alakítani ezen tevékenységek
menedzseléséhez szükséges intézmény-rendszert.” (2. Kormányzati szerepvállalás az információs társadalom
megvalósításában), illetve A KORMÁNY 1066/1999. (VI.11.) határozata az államigazgatási informatika
koordinációjának továbbfejlesztéséről, http://www.kancellaria.gov.hu/hivatal/felepites/informatika/itkbhat.htm,
Részletek: “A fejlett világ ma az információs társadalomba való átmenet korszakát éli. A változásokból az
Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén Magyarország sem vonhatja ki magát. Az információ-technológia, a
távközlés és a média fokozatos összeolvadása és beépülése a gazdaság és társadalom minden elemébe alapvetően
megváltoztatja életünket.” “Az 1998. évi választások után a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati szerepe a
korábbinál magasabb szintre került. A Hivatal foglalkozik a kormányzati tevékenység irányításával és
koordinációjával, előkészíti az átfogó kormányzati stratégiai terveket, ellátja a közigazgatás-politikai
feladatokat és részt vesz a kiemelten fontos kormányzati informatikai és ezen belül a távközlési feladatok
tervezésében és ellátásában. Feladatkörébe illeszkedik, hogy koordinálja az információs társadalomba való
átmenet stratégiájának kidolgozását, és a stratégiához igazodóan az államigazgatási informatikát.” “Az első és
legfontosabb intézkedés, hogy az információs társadalom kialakulásával kapcsolatosan a MeH
koordinációjában készülő kormányzati stratégiához hozzá kell igazítani, és mind ágazati, mind
összkormányzati szinten jelentősen meg kell erősíteni az államigazgatás informatikai koordinációját.”
(Kiemelések a szerzőtől).

A kormányzati stratégia tehát továbbra is - készül.

38 A kérdést a jog szempontjából tesszük fel. Osztom a később majd részletesebben idézett Gerhard Laga
véleményét: a Neten sokféle szervezet (pl. az Internet Assigned Numbers Authority, ICANN stb. ) próbál
technikai értelemben vett “normákat” (pl. domain-nevek elosztása, URL-ek stb.) alkotni, érvényesíteni, ezek
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Adának néki egy kis ketrecet?39

Hatalom és hatalomgyakorlás a kibertérben

A kilencvenes évek derekán a jogtudomány igyekezett bölcs, mértéktartó választ találni
erre a kérdésre, mely - Joel R. Reidenberg korszakos tanulmánya40 szerint - kettős irányból
vetődött fel: a hálózatok irányítása, kormányzása s a kibertér szabályainak kialakítása felől.

Reidenberg -  és sokan mások41 - tényként állapították meg, hogy a kibetérben a jog és
hatalom hagyományos bázisa (a normákat alkotó szuverén politikai döntéshozói hatalom, s a
normákat kikényszerítő közhatalom) eltűnik: a globális hálózatot egyetlen állam sem
uralhatja, hisz a szuverenitása, a hatalom gyakorlásának autonómiája a nemzetállam határainál
véget ér. Az összekapcsolt hálózatok bizonyos fokig adott országokhoz köthetők (hisz valahol
működnek, a szerverek a fizikai valóságban is jelen vannak, “láthatóak lesznek”), s a jog itt és
így hatni tud rájuk. Ugyanakkor ezeknek a hálózatoknak (részben az egyes szereplők közötti
magánjogi szerződésekből adódóan, részben a hálózati viselkedés elfogadott, nem jogi
előírásaira tekintettel) van egy, a viselkedést, a szereplők interakcióit rendező szabályozó
mechanizmusa, s megvan a hatalom is (a hálózati hozzáférés biztosítása vagy annak
megvonása), amivel ezt a szabályrendszert érvényesíteni tudják.

A kormányzat, a közhatalom, a jogalkotás maga is struktúrált, a közhatalom gyakorlása
megoszlik az egyes kormányzati ügynökségek, hivatalok, ágazatok között, mindez - egy
polgári demokráciához illendő módon - ellenőrzés mellett.

Az USA - emeli ki Reidenberg 1996-ban - az információ-politika terén határozottan a
mellett állt ki, hogy a joggal szemben az Információs Társadalom vezető erejének, a
magánszektornak önszabályozó mechanizmusai érvényesüljenek.

Más politikai rendszerekben - Európát említve az első helyen - viszont elfogadott, hogy a
problémákat “központosítva” oldják meg: ez érvényes az egyes nemzetekre is, de még inkább
magára az Unióra. Ez a folyamat viszont meglehetősen időigényes: az EU döntéshozói

                                                                                                                                                                                    
azonban nem a közhatalom (államigazgatás) szervei, autoritásuk magán a Neten alapul. Igazából minden ISP a
“maga ura”(Laga, im., Wer regelt das Internet?
http://www.univie.ac.at/juridicum/forschung/laga/dissertation/diss-wer.html ).

39 A végtelen birodalom helyett
    Adának néki egy kis ketrecet.
                             (Petőfi: A rab oroszlán)
40 Joel R. Reidenberg: Governing networks and rule-making in cyberspace,

http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/reiden.html
41 Néhány további tanulmány: "Cyberspace and State Sovereignty"

<http://www.kentlaw.edu/perritt/professorperritt/jilspub.html> by Henry Perritt, Chicago-Kent College of Law
(1997)., "The Internet as a Source of Regulatory Arbitrage"
<http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/arbitr.htm> by Michael Froomkin, University of Miami School
of Law (1996), "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace" <http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html>
by David R. Johnson, Cyberspace Law Institute, and David G. Post, Georgetown University Law Center
(1996)., Anarchy, State and the Internet <http://warthog.cc.wm.edu/law/publications/jol/post.html> by David
G. Post (1995), The Law of the Net: Problems and Prospects
<http://www.eff.org/pub/legal/law_of_the_net_godwin.article> (1993) by Mike Godwin. S az egész témakör
mélyreható, igen bölcs átgondolása: The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach
<http://stlrd.stanford.edu/STLR/Working_Papers/97_Lessig_l/Article_txt.txt> by Lawrence Lessig (1997). A
“klasszikus” Internet-jogelmélet ábrázolására mégis Reidenberg gondolatmenetének követésével vállalkozunk -
a TSzN B. és C. részeiben részletesebb elemzés is olvasható a jogmentes tér mítoszáról, az anarchiáról, a
szabályozás kérdéseiről.
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mechanizmusában évek telnek el, mire minden lépést végigjárva42 (az adott körben nemzeti
tanulmányok elkészítése, a szabályozási tervezetek megérlelése, vitája, elfogadása, végül -
legtöbbször 18 hónapon belül - az egyes államok belső jogába való integráció
megvalósulása).43

Mikor a törvényhozó kényelmesen hátradől, s elfogadja ezt, aligha csodálkozhat azon, ha
súlytalanná válik. A hosszas lesz-lex állapot nem kedvez sem a közhatalomnak, sem a
társadalomnak: mert közben (vagy) az anarchia érvényesül, vagy/és a jog helyett más normák,
a közhatalom helyett más erők “törnek elő”. Esetleg bebizonyosodik, hogy (kimondani is
szörnyűség!) a jogra, az államra… hm… nincs is szükség.

Honnan jön ez az “új szabályozás”, kik a “normaalkotók”?
Maguktól az érintett szereplőktől. Az ipari szektortól, a felhasználóktól, a szolgáltatóktól.

Ki-ki megjeleníti a maga érdekeit (legtöbbször szervezetei révén, melyek napnyogaton igen
jelentős erőt képviselnek). Maga az ipar igen jelentős szabályozó erő: a technikai szabványok
megalkotása például az ő kezükben van. Hasonló “szabványok” megalkotására a civil
szervezetek, a felhasználók is készek, képesek, s meg is teszik azt.44

Bár Reidenberg így nem mondja ki, lényegében egy új hatalmi ág (de sokkal inkább
hatalomgyakorlási forma) megjelenéséről van szó. A törvényhozó, a bírói, a végrehajtó
hatalom klasszikus hármassága mellett megjelenik a negyedik: a “hálózati hatalom” (network
power). Látszólag ez csak a kibertérben érvényesül, de áttételesen, az új, informatikai
társadalmak mindennapjaiban hat a “valós világban” is.

A hálózati hatalom helyet követel magának a hagyományos hatalmi ágak között.
Ugyanakkor alaposan össze is kuszálja azokat, hisz a hálózat - a Net - maga alkotja a
szabályokat, maga bíráskodik, és maga hajtja végre a döntéseket.45

Reidenberg - mint Mefford is - szívesen használja a Lex Mercatorica - Lex Informatica
összehasonlítást, hogy ezt a helyzetet leírja. “Ahogy a Lex Mercatorica46 nem váltotta ki a
jogot a kereskedelmi ügyletek terén, az új Lex Informatica is azt sugallja, hogy a szuverén
államok csak meghatározott körben belül tudják érvényesíteni befolyásukat. Az állami
közhatalom bele tud, és bele is kell, hogy folyjon a hálózati tevékenység normáinak
megteremtésébe, ugyanakkor nem ragadhat el minden szabályozó hatalmat a hálózati
közösségtől. Az állam csak akkor, abban az esetben szabályozhatja a hálózati viselkedést, ha

                                                          
42 A folyamat precíz, jogi leírásáról részletesebben lsd. Király Miklós (szerk): Az Európai Közösség

kereskedelmi joga, KJK, Bp., 1999. 15-42. oldal).
43 Hogy ez mennyire így van, a digitális aláírással kapcsolatosan is látható. A jelenleg tervezet formájában

létező direktíva (Proposal for a European Parliament and Council Directive on a common framework for
electronic signatures: COM (1998) 297 final, Official Journal C 325, 23/10/98,
http://www.ispo.cec.be/eif/policy/com98297.html) előírásai legkorábban 2000-2001-ben épülnek be a tagállamok
jogába. Mint láttuk, a magyar jogba is…

44 Ez azonban már nem a hagyományos értelemben vett “netikett”, illemtan: bizonyos értelemben az
erkölcsön túllépve a joghoz közelít, de nem az, hisz a szabályok érvényesítéséről nem a közhatalom
gondoskodik. Önszabályozásról, önkorlátozásról van szó, melynek alapja az egyes szereplő konszenzusa, s mely
- ha működik - az állami beavatkozást valóban a szükségszerű szintre tudja szorítani. A tanulmány legvégén
próbálom bemutatni, hogyan.

45 Ez nem csak elmélet, a valós gyakorlatban is így működik. A hálózat toleránsabb, mint a “valós” világ,
de ha besokall, kiadja a hackert, felfedi a vírusmestert, megbünteti a spammolót. Fellebbezés: nincs.

46 A hasonlat több, mint találó. Való igaz, hogy a kora középkor nemzetek feletti kereskedelmi joga (mely
a kereskedők, a merchants egymás közötti viszonyait rendezte) hosszú ideig “együtt élt” a common law-al, azt
különleges bíróságok alkalmazták, s nem a Királyi Bíróságok. Mégis: öt évszázad múlva az addig “idegen
testként” kezelt lex mercatorica beolvadt az angol jogba. (Lsd.: René David: A jelenkor nagy jogrendszerei,
Összehasonlító jog, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1977,  259. illetve 271. oldal). Két dolog idézte ezt
elő: az időmúlás s az életviszonyok széles körű kommercializálódása. Mindez az Interneten már bekövetkezett:
itt egy év, mint száz; a kommercializálódás pedig az elmúlt három évben szinte teljesen átformálta a webet.
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az állami kompetencia vagy a közvetlen államérdek ezt megalapozza - vagy ha jobban
alkalmas erre, mint maguk a hálózatok."

Mi tehát az állam szerepe?
Ha a digitális világról szólva nem tűnne anakronizmusnak, azt mondanánk: semmi új.

Ébredj, “éjjeliőr”! Tedd a dolgod: támogasd a hálózati polgárt szabadsága kiteljesítésében,
biztosítsd a feltételeket a gazdaság felvirágoztatásához, s kicsit, igen: kicsit (persze csak ha
nagyon kell) éreztesd súlyos kezedet.47 Ha a web Szép Új világában nem müxik az
önszabályozás, lépj be, csinálj rendet, de aztán vonulj vissza iziben!

Félre ne értsd, Olvasó: ez nem cinizmus - ez (egy sok szempontból ma is tovább élő)
megközelítési lehetőség. A legtöbb megállapítását magam is osztom, s mint a
végkövetkeztetésekből majd kiderül, helyesnek, elfogadhatónak tartom, mert ez a hálózati
hatalom egyetlen valóságos megközelítése.

A gond csak az, hogy bizonyos fokig túllépett rajta az idő, a Hálózat fejlődése,
átformálódása: az Államnak, a közhatalomnak egyrészt korábban, másrészt szélesebb körben
kellett a Net belügyeibe avatkoznia, mint ahogy a "klasszikus" képlet szerint elvárható lett
volna...

Birodalmi Lépegetők közelgése

Az “önszabályozó Net” kudarca és az állami behatolás fő indokai

Ha a Baljós Árnyak kapcsán a kibermagyar múltba tekint, s előveszi a Csillagok Háborúja
előző részeit is, jót mulat majd a birodalmi lépegetők és Luke Skywalker párharcán a
Birodalom visszavág-ban. A mai napig nem világos számomra, hogy a Birodalom miért
küldött négylábú monstrumokat oda, ahol zűrhajóval is boldogulhatott volna, de ennek az idő
távlatából már alig van relevanciája. A lényeg: az eredmény. A fémdögök mentek előre,
dübörögve, majd elvágódtak. Igaz, nem maguktól…

Nagyon gyorsan - lényegében már 1996-ban - kiderült, hogy az állam talán mégsem
elégedik meg majd azzal az éjjeliőr-szereppel, amely az “önszabályozó Net” világában reá
hárult volna. A sors iróniája, hogy pont azt tette, amit Reidenberg még ebben a
konstrukcióban is jogosnak, elfogadhatónak tartott: “Az állam csak akkor abban az esetben
szabályozhatja a hálózati viselkedést, ha az állami kompetencia vagy a közvetlen államérdek
ezt megalapozza - vagy ha jobban alkalmas erre, mint maguk a hálózatok."

Mindkét vonal bejött.
Egyrészt kiderült, hogy igen komoly érdek (társadalmi érdek) fűződik ahhoz, hogy a Neten

is elmúljanak az “üvöltő, vad évek”: a szabadság szabadosságba váltott át. Aztán az is
világossá vált, hogy a Net adott körben egyáltalán nem alkalmas a hálózati viselkedés
szabályozására, s bizony, az államnak be kell szállnia…
                                                          

47 Fura módon ez a gyakorlatban akár meg is valósulhat… William E. Kennard, az USA Federal
Communications Comission-ének elnöke 1999. Július 20.-án San Franciscoban tartott előadásában  (The
Unregulation of the Internet: Laying a Comptetitive Course for the Future,
http://www.fcc.gov/Speeches/Kennard/spwek924.html a kormány beavatkozását a “broadband networks”
piacának kialakult rendszerébe szükségszerűnek nevezte, mely annak a harminc éves munkának része, amit a
kormányzat az Internet virágzó működéséhez elengedhetetlen környezet kialakításában végez. Az FCC verseny
semleges környezetet kíván teremteni, megtörni a szolgáltatók monopóliumát – mindenki számára lehetővé
akarja tenni az Internet jövőjét jelentő nagy sávszélességű technológiát. Még az idén további 600 000
osztályterem csatlakozik az Internetre szerte Amerikában – újabb 40 millió gyermek (főként az elmaradottabb,
vidéki területeken) juthat hozzá a hálózathoz… Hogy ehhez kellett az állam “nehéz keze”? Kétségtelen. Hogy a
monopóliumok lebontása az érintetteket visításra készteti, mint Pucok malacomat, ha közeledek a salátás-tállal?
Nem vitatott.
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Mindaz, ami addig a külvilágban szabad volt, de így vagy úgy terjesztői, ellenőrzési
korlátok közé szorult (erotika, szex, pornográfia, erőszak), ami tilos volt, de elszigetelt
jelenség (gyermekpornográfia, a tiltott pornográfia más formái, faji gyűlöletkeltés, a Führer
írásai, kézikönyv ifjú terroristák számára stb.) utat talált a világhálóra - úgy hetvenmillió
felhasználó felé. Volt, ami csak “illetlenségnek” számított, volt, ami már bűncselekménynek.
Komoly bűncselekménynek.

Másfél év sem kellett ahhoz, hogy kiderüljön: az Interneten elveszik a szellemi alkotások
hagyományos joga, a szellemi tulajdon becsülete: kitört a gyakorlati szociálizmus.48 A reakció
félreérthetetlen volt, mint Walderwick pajtásé a Parazita klubban: a szerzői jogi lobby
működésbe lépett, s miközben az erkölcsvédő szervezetek az Internet tartalomszűrését célzó
szigorítások mellé próbálták a politikai döntéshozókat állítani (a többit lsd. lejjebb, a CDA
kapcsán) már készülődtek a következő Lépegetők, Digital Millenium Copyright Act, s társai.
Az Internet, mint média önállósult, s mivel a hagyományos médiajog nem volt rá húzható
(százmillió felhasználó-százmillió szolgáltató!), új “jogág” született: a multimédia-jog.

És egyszer csak megjelent a legdögösebb Lépegető: az elektronikus kereskedelem. A jövő
évezred biznisze, mely - majdnem - a semmiből, alig három év alatt vált igen jövedelmező
üzletággá.49 Viccnek számító torzsalkodások (a New Orleans-i Bill’s Jazz Club “bitorolja-e” a
New York-i Bill’s Jazz Club domain-nevét, az emberiséget önzetlenül jobbá tenni kívánó sci-
fi-író-próféta műveinek közzététele a weben jogellenes-e, Mr. X. nyithat e saját nevén
honlapot, ha véletlenül úgy hívják, mint az ismert sportkocsi-márkát, a cipőgyártó cég
lefoglalhatja-e magának a Világot, mint domain-nevet stb.) váltak véres valósággá. A Háló itt
már nem tudott “rendet csinálni”, hitvány pénzről volt szó pusztán, nem magasan szárnyaló
elvekről.50

Igazából tehát a Net változása volt az, ami a jogért kiáltott.51

Ifjú lánya a vén télnek, kedves kikelet, hol maradsz?52

Paradigmaváltás I.: a Netre szabott jog igényének megjelenése

                                                          
48 Wodehouse írt erről a Forduljon Psmithhez-ben… A főhős az esőben ázó gyönyörű lánynak átnyújtotta

a klub legtakarosabb esernyőjét, a nélkül, hogy erről a tárgy jogos tulajdonosának előzetes véleményét kikérte
volna. Mikor az ifjú hölgy később kérdőre vonta, így védekezett: “Gyakorlati szociálizmus. Mások
megelégszenek avval, hogy szónoklatokat tartanak a tulajdon elosztásáról. Én pedig megvalósítom.”

49 James Johnson egy 1998-ban az Amerika-Közi Fejlesztési Bank számára készült tanulmányában –
mely egy keretmunkára épülő akcióterv vázlata volt - (Informatics 2000: Electronic Commerce and Trade
Information Task Force Framework for Action, http://nii.nist.gov/pubs/info-jj.htm) így fogalmazott: “Az
Információs Korban az elektronikus kereskedelem jelenti azt, amit a Nagy Földrajzi Felfedezések Korában a
merkantilizmus, az arany kereséses s az új földek felfedezése volt. Mint valami nagy vitorlás hajója hullámokat,
görgeti maga előtt a társadalom minden más érdekét s annak részeit, s új felfedezések, új kihívások kerülnek
napvilágra útja során.”  Szép kép - nagy igazság.

50 Ismerik a fabulát arról, hogy milyen összefüggés van a magasan szárnyaló, pompás tollú, ifjú sas, s a
völgyben szorgosan dolgozó, öreg favágó között? A pompás tollú, ifjú sas magasan szárnyal odafent, a szorgosan
dolgozó, öreg favágót pedig ez rohadtul nem érdekli. Amíg a sas a fejére nem pottyant egyet…

51 Mondhatjuk tehát, hogy a hálózati önszabályozás viszonylag jól működik a hálózati polgárok és a
hálózat egymás közötti vagyoni, nem vagyoni jellegű kapcsolataiban, tudja valamennyire kezelni a hálózati
szereplők egymás közötti nem vagyoni viszonyait, de mikor a szereplők között a vagyoni viták kerülnek előtérbe,
már vissza kell, hogy vonuljon, s át kell engednie a terepet a közhatalomnak: itt már a jogkérdést eldöntő, az
ítélet (s a kártérítés!) kikényszerítéséhez szükséges kompetencia az utóbbit illeti. A kérdés, hogy hol a határ, s
merrefelé kell eltolni azt. A jogász - persze - a közhatalom felé nyomná a mérleg karját, a hálózati polgár épp
ellenkezőleg. Skizofrén? - Skizofrő!

52 Petőfi: A tavaszhoz
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Adott volt a jelenség, az Internet, s ennek soha nem látott sebességű terjedése, s adott volt a
jog (vagy inkább a jog által védett társadalmi viszonyok, azaz a társadalom)
kiszolgáltatottsága. A jogszabályok kiterjesztő értelmezése egy határ után már nem működött,
nyilvánvalóvá vált, hogy új, a webre “szabott” jogra van szükség.

Annak elfogadása, hogy szemléletbeli változásokra, kedvelt műszóval: paradigma-váltásra
van szükség. A jog tudós művelői53 ezt viszonylag korán felismerték, s hallatták szavukat.
Miközben az egyes nemzetállamok (az USÁ-t is beleértve) megpróbálták “alkalmazni” a jogot
(és az új életviszonyokra jó vagy rossz törvényeket alkotni), elindult egy nemzetközi folyamat,
amely épp az egységesítést, az alapfogalmak tisztázását, a felelősségi kérdések rendezését, az
Internet “megszelídítését” tűzte ki céljául.54

Az Egyesült Államok ebben vezető szerepet játszik. Amerikát lehet szeretni vagy utálni, az
azonban tény, hogy az Internet - mint ahogy az információs, a digitális korszak, a Digital Age
is - innen indult el55, ez az ország az, amely leginkább közelít ahhoz, hogy totális információ
alapú társadalommá váljék, s világ elektronikus kereskedelmének négyötöde is innen
származik. Itt jelentkeztek először azok a problémák, melyek később általánossá váltak, s itt
igyekeztek azokra jogi (vagy más) megoldásokat találni.

Az Európai Unió “viszonylag” későn lépett ugyanerre az útra. Itt azonban a probléma
felvetése másként jelentkezett: miközben az amerikai jog többé-kevésbé egységes (“csak” a
szövetségi jogra és a tagállamok jogára oszlik), Európának kialakult, nagy hagyományokkal
rendelkező, adott esetben eltérő jogrendszeren alapuló (lsd. Nagy-Britannia, Franciaország
vagy Németország összevetését) nemzeti jogok között kell valamilyen összhangot - és közös
jövőt - teremtenie. Nem egyszerű feladat.

Mindeközben - a jelentős nemzetközi szerződések által szabályozott körből kiindulva - a
magas információs kultúrával rendelkező országok (a skandináv országok, Hong-Kong,
Szingapúr, Japán, Ausztrália, Kanada) ugyancsak törvények sorában szabályozzák az alapvető
Internetes életviszonyokat, tipikusan az elektronikus kereskedelem s a jogellenes tartalmak
visszaszorításának kérdéskörében elkezdve a jogalkotást.

Persze egy apró kérdés előzetesen mindenképpen megválaszolásra vár.

Ismervén a háznak mivoltát ideje ne lenne elkezdeni végre, mi történik benne?56

Az Internet jogának csoportosítási lehetőségei

                                                          
53 David R. Johnson, David G. Post, Mike Godwin, Harry Javrlepp munkáira gondolok itt első sorban, lsd

sz. 41 lj. alatt.
54 A szerző néhány korábbi írásában meglehetős részletességgel tárgyalta - igaz, egy-egy témakörhöz

kötve - a jogfejlődés kérdéseit.
- Illegális és ártalmas tartalom: Az Internet, megszolídítva, <http://www.extra.hu/verebics/extra.html>
- Elektronikus kereskedelem: A jogfejlődés útja, fő állomásai <http://www.extra.hu/verebics/eker.htm>
55 “Mai állapotában az Internet még sok jellegzetesen amerikai tulajdonsággal bír. Ez azonban egyre

kevésbé lesz érezhető, ahogy más országokból is mind többen csatlakoznak majd a hálózathoz. A Nettel
kapcsolatosan az egyik központi kérdés az amerikai kultúra és az internetes kultúra kölcsönhatása. Vajon
mennyire fogja a Net megváltoztatni az embereket, vagyis a felhasználókat, és mennyire fogják megváltoztatni a
Netet?” - veti fel Esther Dyson (@ 2.0 verzió - Életünk a digitális korban, HVG, Budapest, 1998, 16. oldal).
Tegyünk hozzá még egy kérdést: mennyire fogja az amerikai jog megváltoztatni, átformálni az információ-alapú
társadalmak tradicionális jogait - s mennyiben hatnak azok vissza az USA jogfejlődésére?

56 Copyright by Petőfi Sándor. Szó szerint:
S immáron ismervén a háznak mivoltát,
Kívül is, belül is annak állapotját,
Nehezen hiszem, hogy ideje ne lenne
Elkezdeni végre, mi történik benne?
             A táblabíró, 2. § utolsó versszaka
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Van-e egyáltalán értelme annak, hogy az “Internet jogáról” beszéljünk? Abban az
értelemben, ha az Internet összefüggéseiben vizsgálunk bizonyos életviszonyokat,
mindenképpen.57

De egyébként…?
A klasszikus jogági besorolásban nem találjuk helyét.
Nem új jogág, hisz (ez legbiztosabb jele!) még egy magyar egyetemen sem alapítottak

számára tanszéket.
Akkor mi?58

A jogász - ha nem tud valamit definiálni, berendszerezni, helyére tenni - szédülni kezd,
tenyere leizzad, térdei remegnek, és mellé beszél. Idővel, ha összeszedi magát, esetleg maga
próbálkozik meg a fogalom-alkotással. Fogódzók nélkül azonban elveszett, mint Lord
Emsworth díjnyertes emséje, Blandings Császárnője az éves mezőgazdasági kiállítás előtt.

A kérdésre - jobb ötlet híján - a gyakorlat felől keresünk választ. Ha megnézzük, mit
értenek cyberlaw, netlaw, multimédia-jog, Internet-jog alatt azok a jogok, melyek már
korábban szembesülve a problémával bizonyos fokú “rendszeralkotásra” kényszerültek.59

Az Internet jogát (mint kutatási területet) az Internet Society60 szakmájukat igencsak értő
jogászai a következő fő pontok szerint rendszerezik:

- Online banktevékenység
- Szólásszabadság, cenzúra és obszcenitás
- Jogválasztás és joghatóság
- Bűncselekmények
- Rágalmazás, becsületsértés
- Digitális aláírás
- Domain nevek
- Elektronikus kereskedelem
- Elektronikus posta, spamming
- Titkosítás, hálózati biztonság
- Erkölcs
- Framing
- Linking
- Privacy, magánszféra védelme
- Szoftverek licencia-kérdései
- Adóztatás
- Trademark.

                                                          
57 Olyasmi ez, mint mikor egy-egy hagyományos életviszony-körben (pl. “kórházjog”, “projekt-jog”,

“közlekedési jog”) kézikönyvben gyűjtik össze a különböző jogterületek hatályos jogának ide vágó
rendelkezéseit. Az Internet esetében mégis más a helyzet: nem csak a “hatályos” (vagy az Interneten is
hatályosulásra képes) jogot kell áttekinteni, hanem globális összefüggéseit is láttatni kell, vázolni kell a
nemzetközi, nemzeti jogfejlődés, s különösen az Európai Unió továbblépésének fő irányait.

58 Néhány jellemző megközelítési lehetőséget ebben, s a soron következő alcímben tárgyalok, egy másik
szempontok szerint rendezettet - a kötet tematikájához talán legközelebbit (multimédia-jog) - a tanulmány vége
felé próbálom meg bemutatni.

59 Jómagam A tér, a szabadság és a normák C.2 pontja alatt próbáltam az amerikai, a C.5 pont alatt a
német Internet-jog rendszerezési törekvéseket - igen vázlatosan - összefoglalni. Az ismétlésektől eltekintenék,
helyette inkább más rendező elveket keresek.

60 Internet Law: Research by Subject, http://www.isoc.org/internet/law/intsubs1.shtml
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Ha a listán végigtekintünk, látjuk, a jogi kérdéseket három, jól felismerhető, különböző
szempont szerint rendezhetjük további alcsoportokba.

Az Internet megjelenése
hagyományos életviszonyokban

Az Internetre jellemző, de más
jogterülethez köthető

életviszonyok

Kizárólag az Interneten
jelentkező, technikai alapú jogi

problémák
- Szólásszabadság, cenzúra és
obszcenitás
- Jogválasztás és joghatóság
- Bűncselekmények
- Rágalmazás, becsületsértés
- Erkölcs
- Privacy, magánszféra védelme

- Online banktevékenység
- Elektronikus kereskedelem
- Elektronikus posta, spamming
- Szoftverek licencia-kérdései
- Adóztatás
- Trademark

- Digitális aláírás
- Domain nevek
- Titkosítás, hálózati biztonság
- Framing
- Linking

Készíthetnénk persze még egy táblázatot,61 amely a Net “hármas arca” szerint
csoportosítaná a problémákat (véleménykifejtés szabadságának eszköze ill. média,
kereskedelmi eszköz, távközlési eszköz), tovább bonthatnánk az egyes kategóriákat (az
elektronikus kereskedelmet például a reklám, a szerződések, a fogyasztóvédelem stb. jogára),
de ezzel csak cifrábbá, nem hasznosabbá válna az ábra. Valójában ugyanis másról van szó.62

Keringő, snitzli, sör és Mozart-golyó

A Netjog, Gerhard Laga megközelítésében

Némely, génjeikben a svarcgelb világ elleni kurucos dac nyomait hordó, elfogult
honfitársaink véleménye szerint Ausztria nem adott mást a világnak, mint a keringőt, a Bécsi-
szeletet, a jóféle sört, s a közkedvelt édességet, amiről egy komponistát is elneveztek.
Helytelen, elítélendő sztereotípia.63

                                                          
61 Az Európai Unió Jogi Tanácsadó Bizottsága, a LAB (Legal Advisory Board,

http://www.echo.lu/legal/en/lab/lablab.html) immár hagyományosan a következő fő kategóriák szerint rendezi az
egyes jogterületek anyagát: access to public sector information - electronic democracy (hozzáférés az információ
nyilvános szektorához, elektronikus demokrácia), competition (versenyjog), computer crime (számítógépes
bűnözés), consumer protection (fogyasztóvédelem), content of Internet and audio-visual and information
services (az Internet és az audio-vizuális, valamint információs szolgáltatások tartalmi kérdései), convergence of
audio-visual, publishing and telecommunications (az audio-vizuális, kiadó és telekommuikációs szolgáltatások
konvergenciája, lényegében a multimédia-jog), data protection (adatvédelem), digital signatures (elektronikus
aláírás), electronic commerce (elektronikus kereskedelem), intellectual property (szellemi tulajdon), legal
aspects of security and encryption (biztonság és a titkosítás jogi kérdései). E megközelítésben pl. a privacy az
adatvédelem jogához éppúgy tartozik, mint az elektronikus demokráciához, a felelősség és a joghatóság kérdései
szinte minden alcsoportban megjelennek, a multimédia-jog tovább “hasad” a tartalom és az eszközök (frame,
meta-tags stb.) jogára, mely a szellemi tulajdon jogában is megjelenik, valamint a portálok, böngészők,
keresőprogramok jogára. A kép tehát bonyolult: minden rendszerezés csak tetszetőleges lehet, “abszolút”
értelemben vett besorolásról nem beszélhetünk.

62 Olyan ez, mint mikor a keleti fabulában a vak bölcsek körül állják az elefántot, és tapintás szerint kell
leírást adniuk arról, mit is “látnak”. Aki az ormánynál áll, s aki a lábainál, aki a farkánál nyilván másként fogja
majd leírni ugyanazt… Csak az nem derül majd ki, mi is valójában az elefánt: a hosszú, tömlőszerű valami, a
ráncos bőrrel bevont fatörzs, vagy…

63 Méltatlanul feledkezik meg az Edelweiss-ről,  a Schlamperei-ról, Falco-ról, az Erste Allgemeine
Unversicherung-ról, s hálátlan is: volt idő (nem is oly régen!), mikor a magyar háztartások elektronikájának
jelentős része (Gorenje, Commodore 64, AudioTon és co.) onnan származott.
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Az osztrák jogi kultúra igen magas fokú, s természetszerűleg - jó ideig - a magyarra nagy
hatást fejtett ki.

Mikor egy ifjú ember 1997-ben azzal szembesült, hogy magiszteri disszertációjához témát
válasszon, ki tudja miért, nem a tiroli és bajor közlekedési jog két világháború között
egymásra gyakorolt hatásának vizsgálatát szemelte ki, nem az osztrák alkotmánybíráskodás
újabb fejlődéséről írt - az Internetre vetette figyelő szemeit. A nagyvilág egyik legjobb - on-
line formában is elérhető - Internet-jogi kézikönyvét sikerült összehoznia. Gerhard Laga-nak
hívják.64

Laga más utat választott; hasonlót ahhoz, amit Thomas Hoeren, a német NetLaw
“atyamestere”.65 Mégis mást: Hoeren az Internetet, mint jogviszonyok egymáshoz kapcsolódó
folyamatát írja le (helyesen!), a hálózati csatlakozási lehetőség igénybe vételétől lényegében a
tartalomszolgáltatás nemzetközi jogi problémájáig bezáróan. Laga “feltérképez”,
összefüggésbe helyez, jogot hasonlít össze, trendeket elemez, értékel.

Az általában az Internetről szóló bevezető rész sem marad meg a történeti általánosságok, s
a technikai fogalom-tisztázás szintjén: eljut a társadalom, a jog legalapvetőbb
kérdésfelvetéseihez, végül ahhoz, mi is az életviszonyoknak az a köre, amit a jogi szabályozás
szempontjából “relevánsnak” kell tekinteni. Aztán - általános és különös részre osztva, ahogy
jogászhoz illik - leírja ezt a szabályozást.

A nemzetközi joggal kezdi: mi érvényes a nemzetközi magánjogból, a nemzetközi közjog
(szerződések) köréből? Alapvető dokumentumokat vesz sorra (Berni Konvenció, WUA, a
WIPO szerződései, TRIPS, WTO-szerződések stb.). Jelentős részt szentel az Unió
szabályainak, ám ezeket már abban az összefüggésben is vizsgálja, hogy az osztrák jogban
közvetlenül miként hatályosultak, hatályosulnak.

A “különös rész” már az egyes problémaköröket mutatja be részletesebben. Melyek ezek?
- Titkosítás (adtavédelmi és nemzetbiztonsági összefüggések). E körben tárgyalja a digitális

aláírás kérdéskörét is.
- Az Internet-szolgáltatók- és felhasználók felelősségi kérdései, a felelősség megoszlása. A

német Teledienstgesetz elemzése mellett nagyon jó áttekintést ad a két fél szerződések által
rendezett jogviszonyairól.

- A szerzői jog körében is van “általános rész” (a közzététel, a “sokszorosítás”, a terjesztés,
a sugárzás, előadás alapkérdései), a részletes tematikus elemzés pedig az Internet lehetséges
megjelenési formáiban való visszatükröződésüket veszi sorra.

- Nevek joga. A domain-név kérdéskör körbejárása a márkavédelem, az iparjogvédelem
“hagyományos” megközelítéséből - s a területre vonatkozó speciális nemzetközi szabályozási
törekvések áttekintése.

- A Web “sajátos” joga: hiperhivatkozások, linkek, framek jogi egyedi problémái.
- Az Internet távközlési jogi megközelítése: mennyiben vonható az osztrák

Telekommunikationsgesetz hatálya alá, vonatkozhatnak-e rá olyan alapvető TKG-fogalmak,
mint a koncesszió, a bejelentési kötelezettség, jogosultak-e a távközlési hatóságok
ellenőrzésére?

                                                          
64 Dissertation “Internet im rechtsfreien Raum?” (1998),

http://www.univie.ac.at/juridicum/forschung/laga/dissertation/diss-fcontents.htm
65 Thomas Hoeren professzor készítette az első, az Internet joganyagát (természetszerűleg európai, német

szempontok szerint) áttekintő “igazi” kézikönyvet (Rechtsfragen des Internet, Skriptum). A munkát évente
aktualizálja, legfrissebb (1999. áprilisában lezárt) változata a webről teljes terjedelmében letölthető, lsd.:
http://www.uni-munester.de/Jura/itm/hoeren. A TSzN C.5 pontja alatt ismertettem röviden a munka tematikáját.
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- Médiajog az Interneten (a médiatörvény alkalmazhatósága, s az egyes netes megjelenési
formák -WWW, levelező listák, hírcsoportok, FTP, Real Audio, Real-Video, Web-Casting -
különleges jogi kérdései.

A téma természetéből adódóan Laga is gyakran kényszerül arra, hogy kérdezzen, nyitva
hagyjon témaköröket, s - sajnos - a tavaly nyáron lezárt munka “update”-elése (brr!!!)
elmaradt. Mégis: figyelemre méltó munka, mert sikerült elérnie azt, ami talán az egyik
legnehezebb az Internet jogáról beszélve: rendszert, kezelhetőségi, feldolgozási lehetőséget
adott.66

Laga rögtön a munkája elején hangsúlyozza: az új információs társadalmak egyik
leglényegesebb ismérve azok globális dimenziója, amit a földrajzi határok jelentőségének és a
távolságok szerepének csökkenése jellemez. “Többé nem lehetséges a telekommunikációt a
számítógépek útján megvalósuló, hálózati támogatású kommunikációtól (Internet, internetes-
és telefonos szolgáltatások), s az elektronikus médiáktól, azok tartalmától (rádió, on-line
szolgáltatások, multimédia) elválasztani.”67

Ideje tehát nekifognunk annak, hogy az Internet média-jogához közelítsünk, de csak úgy,
mint az egyszeri juhászbojtár a patakban térdig letűrt szoknyában mosó leányzóhoz:
settenkedve.

Falánk, kövér, csíkos hátú macska szomorú felismerése

A multimédia-jog önálló létezésének indokoltsága

Egyik kedvenc Garfield-képsoromban a dagadt, szőrős állatja vagizni68 akar: a kezében
tartott jó falatot világfias könnyedséggel feldobja,  hogy majd a szájában kössön ki. Nem
számol azonban azzal, hogy a macskakajának kinevezett valami egy élő kismadár, s a
levegőbe dobva legott szárnyra kél. Garfield némi meddő szájtátiság után szomorúan állapítja
meg: “Hogy én milyen hülye vagyok…”

Néha , mikor azt hiszem, tudok már valamit az Internet jogáról, ez a Garfield-feeling fog el
engem is.  Feldobom a levegőbe a lehetséges megközelítési formát, majd várom, hogy oda
essék az éppen aktuális, hova kéne. Aztán vagy elszáll a levegőbe, vagy menet közben nagyon
megváltozik: ízes húsú madárkából szikkadt macskaropi lesz belőle, esetleg fordítva.
Következtetéseim ennen elmeállapotom vonatkozásában ilyenkor zömében egyeznek
Garfieldéval.

A Net jogát nem lehet egyszerűen rendszerbe foglalni, leírni. A járható út: azt az “arcát”,
jellegzetességét kiválasztani, amivel szembe kívánunk nézni, s e köré rendezve a jogi
problémákat, aztán sorra venni őket - egyfajta pozitivista leírásukat adva -, a trendekkel, a
nemzetközi vonatkozásokkal megfejelve.

Mi a multimédia? A kérdésre először nem jogászi szempontból keressünk választ.69

Röviden: az összes média-forma együttes formában való megjelenése, egy média-mix,
                                                          

66 Ha megnyerném a lottó-ötöst, alighanem időt vennék rajta, s megírnám Hoeren és Laga után a “magyar
Internet” jogát. De talán mégsem: ehhez vagy bölcs, öreg favágónak kell lenni, mint Hoeren, vagy magasan
szárnyaló, fényes tollú, ifjú sasnak, mint Laga. Én még valahol, félúton…

67 Laga im.: Spezielle Probleme das Internet zu regulieren,
http://www.univie.ac.at/juridicum/forschung/laga/dissertation/diss-speziel.html

68 Éva Petra (16) névre hallgató leánygyermekemtől tanult szakkifejezés: ómagyarul kb. annyit tesz, mint
kivagyi módon megnyilvánulni.

69 Jó meghatározása: “Különböző információhordozó elemek (szöveg, kép, hang, zene, animáció, grafika,
video) kombinációjából létre hozott interaktív interface, a jövő audiovizuális kultúrájának ígérete. Főbb
alkalmazási területei: az ismeretterjesztés és oktatás, az információközlés, illetve a szórakozás.” (Kiss János:
Multimédia kisszótár, Kossuth, Bp., 1998., 130-131. oldal).
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szövegből, képből, hangból, videóból, animációból, melyek mégis együttesen, egymást
kiegészítve jelennek meg, vagy “egyszerre”, látvány- és hallásvilágot nyújtva, esetleg
hiperhivatkozásokkal elérhetővé téve - rendszerbe integrálva.70

A multimédia-jog neve bizonyos fokig megtévesztő: igazából nem média-jogról van szó,
legalábbis nem abban az értelemben, ahogy azt érteni szokás alatta (a “klasszikus” -
nyomtatott, elektronikus - médiák joga). Igazából azonban a multimédiás környezet jogi
kérdéseinek egyfajta rendszeres leírását jelenti. Az Internet mégis itt lép elő, mint médiajogi
kérdés: a klasszikus média-formák közé nem sorolható, illetőleg, ha “csak” valamely
szokványos média (újság, tévé, rádió) jelenik meg a világhálón, azt sajátos szabályozása
szerint,71 de a Net viszonyaihoz hangolva teszi.72

Látszólag a jog szempontjából semmilyen problémát nem jelent: hisz a szellemi alkotások
joga minden egyes megnyilvánulási formára kiterjed. Oltalomban részesül a szöveg, a zene, a
kép, a film, a szoftver. Mégis: két oka van annak, hogy a jog szempontjából komoly és
megoldandó kérdésként merült fel e terület különös szabályozása, s mindkettő a multimédiás
jellegből adódik.73 Az első: a multimédiás környezet lényegében egy újabb felhasználási
formáját jelenti a műnek, s az “eredeti” jogosult (a szöveg- kép- hang -video stb. kiadói
jogának tulajdonosa) erre az új hasznosítási formára a jogtulajdonossal kötött szerződése
alapján automatikusan nem kapott felhatalmazást. Ebből adódik a másik: miután új
hasznosítási formáról van szó, természetesen ehhez a jogtulajdonos(ok) hozzájárulása
szükséges, amit nem biztos, hogy egyszerű megszerezni.74

Mindez már az Internet elterjedése előtt is jelentkezett: a világháló csak tovább
bonyolította a dolgot.75 A multimédia joga jelenleg kétfelé ágazik: az on-line és az off-line
megjelenési formákra.

Vérző szívvel bár, de az off-line megjelenési formák (tipikusan a CD) mégoly vázlatos
tárgyalásáról is le kell mondanunk:76 az alapvető problémákat az Internet összefüggéseiben
keressük, így pl. a CD-adatbázisok sui generis jogi oltalmazásának kérdéseit (ami pedig a
hazai multimédia-piacon talán a legégetőbb téma) itt és most nem érinthetjük.

                                                          
70 A teljesség igénye nélkül: CD-ROM, CD-I, interaktív televízió, video-on-demand, audio-on-demand,

near-video-on-demand, pay-per-view, Digital Audio Broadcasting, DVD stb…
71 Feltételezve, hogy legálisan működő médiáról van szó, mely működését a jogszabályoknak megfelelően

kezdte meg, folytatja. Az Interneten azonban bárki teremthet “médiát”: ez egyik legnagyobb varázsa a köznapi
ember számára.

72 Mint rögtön látni fogjuk, a netes közvetítés minőségileg más megjelenési formát jelent, melyre az
egyébként a média “normális” közegében megszerzett és gyakorolt jogosítványok nem terjednek ki. A népszerű
kereskedelmi rádió vérző orral vonult vissza a közelmúltban a webes közvetítési formától, nem tudván megfizetni
a digitális környezetben újra aktuálissá vált jogdíjakat…

73 Olyan művek esetében, melyek vonatkozásában az oltalmi idő lejárt, a helyzet kissé egyszerűbb: de ha
pl. Dumas Három testőrét akarja valaki multimédiás formában megjeleníteni, a szerzőn kívül (aki nem tartja a
markát a pénzért) számolni kell a fordítóval vagy jogutódjával, a felhasznált filmbetétek jogtulajdonosának
igényével, a korabeli zene mai előadóinak, kiadóinak jogaival, az épületekről készült fényképek jogdíjával stb.
Mindaz, ami a mű “normális” kiadása (szokványos formában való megjelentetése) esetében is bonyolult lehet,
multimédiás környezetben szinte kibogozhatatlanul azzá válik.

74 Minderre Thomas Hoeren mutat rá Rechtsfragen der Multimediaentwicklung (1998) c. írásában (II.
Schutz vorbestehender Werke), http://www.digitalstadtduesseldorf.de/publikationen/mmrecht/1_kap.htm

75 A Web lényegéhez tartozó interaktivitás egyben jelentheti a mű megváltoztatásának lehetőségét, ez
pedig a szerző alkotása eredetiségének megőrzéséhez fűződő jogait (autentitás) sértheti.

76 A témában való “européer” elmélyülést segíteni fogja egy másik kitűnő osztrák jogász, Reinhard
Schanda alapos tanulmánya: Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, (1996)
http://www.sattler.co.at/urheberrechte.htm, illetőleg a svájci Daniel Boos hasonképp megírt tanulmányát
Implikationen der Informationstechnologie auf die Publikation von Gesitigem Eigentum: Copyright oder
Copywrong, (1997) http://www.unizh.ch/~bossda/cybersem.html
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Nos, itt, e körben tud a jogász igazán együtt érezni Garfielddel: a jog (a szerzői jogok
hagyományos rendszere) a kezében volt, de elrepült: ha becsukjuk a szánkat, és körül nézünk,
talán azt is meglátjuk, hova…

Madame, nem a selzlonyt kell kicserélni: új lányok kellenek a kuplerájba

A multimédia és szerzői jog

A multimédiás megjelenés és tartalomszolgáltatás legalapvetőbb kérdése már 1995-ben
megfogalmazódott: szerzői jogi szempontból minek minősül az Internet? A már jogszerűen
gyakorolt (szerződés szerint megszerzett) kiadói jogok kiterjednek-e rá? Úgy az amerikai,
mint a kontinentális jog azonosan válaszolt: nem.77 Új média-megjelenési formáról van szó, a
szerződések kiterjesztően nem értelmezhetők.

Az Internetes megjelenéshez tehát a szerző hozzájárulása éppúgy szükséges, mint minden
más “kiadói”, közvetítési formához. A problémát nem is ez jelenti, hanem az, hogy adott
esetben miként lehet a szerző (jogtulajdonos) hozzájárulását “kiváltani”, azaz a nélkül
jogszerűen megszerezni, hogy vele a felhasználó közvetlenül kapcsolatba lépjen?78

Az internetes multimédia-jog (ó, rendszerező, jogászi elme!) mint a szerzői jog azon
részterülete definiálható, mely e jogok érvényesülésének lehetőségeit vizsgálja a multimédiás
környezetben. Ehhez képest a fő területek rendszerezése nem mutat elétérést a hagyományos
szerzői jogi kategóriáktól.79 Az egyszerűség végett az új magyar szerzői jogi törvény fejezet-
illetve szakasz-számozását is megadjuk, s a magyar szerzői jogi terminológiát használjuk.

A mű fogalmának
meghatározása

A Tv. I. fejezete, különösen: a szerzői
jogvédelem tárgya (1. §),

A szerző vagyoni jogai III. fejezet. Ezek: a többszörözés joga, a
terjesztés joga, a nyilvános előadás joga,

a mű nyilvánossághoz való
közvetítésének joga, átdolgozás joga80,

                                                          
77 Lsd. ehhez: Fred Greguras - Sandy J. Wong: Multimedia Content And The Super Highway: Rapid

Acceleration Or Foot On The Brake? (1994), http://www.batnet.com/oikumene/mmcopyright.html, illetve:
Andreas Freitag: Neue Kommunikationsformen im Urheberrecht (1996), http://www.bender-zahn-
tigges.de/mv_urh02.html. A szerzők erre a következtetésre részben a szerzői jogi törvények elemzése, részben a
bírói gyakorlat vizsgálata során jutottak: az azóta eltelt időben ez az irányvonal töretlenül érvényesül.

78 Egy CD-re sok-sok ezer fotó fér rá: ez sok-sok ezer egyedi felhasználói szerződés megkötését jelentené.
Ez a (jog)technikai probléma. A pénzügyi: ha a CD-t - mondjuk - 10.000 forintért adjuk, s egy kép
“utánközléséért” 5.000 Ft-ot fizet a “kiadó” 10.000 fotó esetében ez már 50.000.000 Ft lenne, ami eleve
reménytelenné teszi a vállalkozást… Namost, ha sem szerzőt nem akarjuk “kisemmizni”, sem a multimédiát, mint
közlési formát ellehetetleníteni (vagy a szabad felhasználás körében hozzáférhető művekre korlátozni), nem lehet
kikerülni a “clearance system” létrehozását, mely egyrészt tízezer egyedi szerző helyett “kollektíve” adja meg a
hozzájárulást, másrészt elérhető árat szab meg, a megjelenés sajátosságaihoz igazítva. Az szerző azonban jogosan
tiltakozhat: milyen alapon kér 5.000 Ft-ot érő képéért helyette és nevében 100 Ft-ot az a szervezet, melytől
egyébként sem lát közvetlenül  egy vasat sem? Ennyire “elértéktelenedne” a szerzői jogi alkotás? Nem. Ekkorát
fordult alattunk a világ…

79 A sorrendben a témakör mindezidáig egyik legkitűnőbb feldolgozását jelentő tanulmányét követjük
(Stefan Bechtold: Multimedia und das Urheberrecht, (1997), http://www.jura.uni-tuebingen.de/~s-
bes1/sem97/inhalt.html). Bechtold - akárcsak a korábban már tárgyalt Gerhard Laga - munkája alapmű, bár
természetesen elsődlegesen saját nemzeti szerzői jogának szabályozásával foglalkozik. A problémák hazai
környezetben való újragondolásához azonban remek támpontot jelenthet.

80 Hogy ez a gyakorlatban mit jelent? “A számítógépeket összekötő világhálózat, az Internet világszerte
nagy fejtörést okozott és okoz a szerzői jogászoknak. A Szellemi Tulajdon Világszervezetében a közelmúltban
létre jött új egyezmények nemzetközi szinten adnak választ a szerzői jogot érintő e legújabb technikai
fejleményre. A törvény ezekkel az egyezményekkel összhangban szabályozza az “interaktív”, “lehívásos”
műterjesztést. Kiterjeszti a szerző kizárólagos jogát a nyilvánossághoz való közvetítésnek arra az esetére is,
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A szerzői jog korlátai, a
szabad felhasználás

IV. fejezet81

Felhasználási
szerződések, közös

jogkezelés82

V. fejezet, XII. fejezet83

A szerző személyi
jogainak védelme

II. fejezet

Szerzői jog által védett
művek műszaki

oltalmazása, s ezek
kijátszásának

jogkövetkezményei

?
95. §

Az Internet sajátos
problémái: routing,

caching, linking, meta-
tags stb.

?

A szerzői és szomszédos
jogok megsértésének
jogkövetkezményei

XIII. Fejezet

A multimédia-jog megközelítésében tehát a problémák ugyancsak egy meghatározott szálra
fűzhetők fel, s ha jól kapcsoljuk össze az egyes láncszemeket, szinte az egész Internet-jog
feltárulhat előttünk - ebben a sajátos dimenzióban.

Magam itt-ott kritikával illettem az új magyar szerzői jogi törvény tervezetét, s úgy hiszem,
abban a körben, ahol tettem, némi alappal. Mégis - szerintem - az új törvény on-line
környezetben “multimédia-barát”, sikeresen illesztette be az új jogintézményeket a magyar
szerzői jog rendszerébe.

Más kérdés, hogy vigyázó szemünket igencsak célszerű az EU e téren nagy lendülettel
folyó jogi előkészítő munkálataira vetni: érhetnek ugyanis bennünket még meglepetések…

Ahhoz, hogy a multimédia terén tiszta jogi helyzet jöjjön létre, mindenképpen meg kell
teremteni lincencia-kérdést a nemzetközi szinten  kezelni képes együttműködés kereteit.

Az új leányok a Keleti Partról jönnek, egyre jönnek, néhány csinoska pedig már munkába
is állt. Egy biztos: kuncsaftokban pedig nem lesz hiány.

Nekimegy a falnak, nagyot koppan, és azután elhallgat?

A jogász összegez

Nagyjából a következőket állapítottuk meg idáig:

                                                                                                                                                                                    
mikor a művet vezeték útján vagy más hasonló módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a
nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Ezzel egyértelművé válik: a műnek
az Interneten történő hozzáférhetővé tételéhez is a szerző engedélye szükséges, amelyet általában az ún. közös
jogkezelő szervezet útján lehet megszerezni. A számítógépes hálózatok megjelenésével összefüggő rendelkezés
az is, amelyik világossá teszi: a szerző engedélyétől függő falhasználás, ún. többszörözés az is, ha a számítógépes
hálózaton átvitt művet anyagi formában előállítják, tehát pl. kinyomtatják.” (Az új szerzői jogi törvényről -
dióhéjban, Vám-Zoll, 1999/7. szám, 10. oldal.

81 Nem minősül szabad felhasználásnak (azaz a magáncélú műmásolat-készítési jognak), ha valaki a műről
számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra készíttet mással másolatot. Elvileg tehát az Internetről az
anyagletöltés legális, de ha betelik a vinyó, s CD-re íratnánk elektronikus gyűjteményünket mással, már nem az. ?

83 Lsd. ehhez Gyertyánfy Péter írását: A könyvtárak és az 1999. évi új szerzői jogi törvény, 2.1,
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/copyrght/ktarszjt.hun Hogy az ARTISJUS, a HUNGART és a
FILMJUS miként lesz képes ezt a funkciót ellátni, rövidesen kiderül.
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Az Internet “totális” jogi megközelítése lehetetlen: annyira összetett, sok profilú jelenség,
hogy egy - európai hagyományoknak megfelelő, kódex-szerű törvényben - képtelenség (és
tegyük hozzá: teljesen értelmetlen) lenne szabályozni. Láttuk: egyfelől média, amely
publikálásra, gondolatközlésre ad lehetőséget, másfelől kereskedelmi eszköz, amelynek révén
milliárdos üzleti forgalom bonyolódik világszerte, s nem utolsósorban eszköz az adatátvitelre,
a kommunikációra.

Az Internetet nem szabad elszigetelt jelenségként kezelni: része az információs
társadalmak rendezést kívánó, az elmúlt évtizedben, években felmerült jelenségeinek. Nem
feltétlen a jognak kell ezt a rendező szerepet betöltenie, egy bizonyos körön túl azonban
szükségszerűen be kell lépnie.

A jogi gondolkodás számára a legegyszerűbb persze az lenne, ha - amilyen irányból az
Internethez közelítünk - annak a területnek (jogágnak) szabályozását “automatikusan"
kiterjeszthetnénk rá: így a média-jellegű Internetre a médiajog, sajtójog stb. lenne
alkalmazható, a kereskedelmi részére a társasági, gazdasági jog, a fogyasztóvédelem joga, s
így tovább. Nyilván a polgári és büntetőjog szabályai itt is ugyanúgy érvényesülnének, mint a
valós életben, s számolni kellene a közigazgatási jog, a pénzügyi jog “jelenlétével" is.

A gyakorlatban azonban ez nem működik: épp azért, mert a valós világ is más, s az Internet
digitális világa is más. Más kategóriái vannak, más dimenziókban mozog, mélyen gyökerező
értékei (szabadság, globalitás, a hálózati hatalom gyakorlása, hálózati illem) vannak. Ezek
felett elsődlegesen a digitális underground őrködik, mely a joggal szemben egyértelműen
elutasító álláspontot foglal el, a közhatalmat nem tartja legitimnek, s mert mindenkinél jobban
ismeri a hálózatot, saját törvényei szerint élhet. Ez a digitális alvilág nem azonos a
számítógépes bűnözéssel, amire egyébként úgy tekint, mint a Net evolúciójának szükségszerű
velejárójára, egyfajta “tisztító” erőre. Ha az underground “besokall”, együttműködik a
közhatalommal.84

Az Internet jogi kezelése kezdetben szerte a világon úgy történt, hogy a “régi” jogot
analógiákkal, jogértelmezéssel próbálják összhangba hozni a digitális jelenséggel - azokban a
kérdésekben pedig, ahol feltétlen indokolt a szabályozás, törvények születtek.

A közhatalom reagált a jelenségre, s először - ösztönösen - a cenzúra eszközéhez nyúlt. Az
Internetet ellepte a jogellenes tartalom - nosza, szorítsuk vissza, tiltsuk be! Az első
próbálkozás - az amerikai Illetlenségi Törvény, a CDA85 - az ilyen tartalmak kiűzését célozta
meg: el velük a digitális paradicsomból. (Hasonló logika vezérelte 1999 nyarán az
ausztrálokat is86).

Amerikában nem jött be. A jog úgy járt, mint Arany János bogara: nekiment a falnak… Az
alkotmányosság falának, a szabadság falának, annak, amit az Internet megtestesít. Új
megközelítésre, új jogi megoldások keresésére van szükség. Az Internet által felvetett
legsúlyosabb, társadalomra leginkább veszélyes problémák (szerzői jogok megsértése,
hálózati bűncselekmények, mint a vírusok, a hacking stb.) nagy része látszólag a közhatalom

                                                          
84 A szerző itt mond köszönetet barátjának, Kis Jánosnak (Virnet), akivel végtelen emilváltásokban

próbálta tisztázni a net és a digitális underground kapcsolatának alapkérdéseit. Hogy végre megértettem belőle
valamit, nagyrészt az ő végtelen türelmének köszönhető. Bár egyet soha nem értünk, egy szekérben ülünk, s
együtt haladunk. Hát nem ettől szép a Web?

85 A CDA előzményeiről lsd. Jóri András kitűnő tanulmányát: Az illetlenség fogalma az amerikai jogban
és a CDA, http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/jog/decency/decency.htm, az USA Legfelsőbb Bíróságának a
Reno v. ACLU-ügyben hozott, mérföldkőnek nevezhető - s a CDA bukását jelentő - ítélete a Fundamentum
1999/1. számában (129-143. oldal) olvasható magyarul.

86 Lsd. ehhez: Broadcasting Services Amendement (Online Services) Bill 1999,
http://www.ozemail.com/~mbaker/amended.html



VEREBICS JÁNOS: LEX INTERNETICA - A JOG HELYÉNEK KERESÉSE A DIGITÁLIS EZREDFORDULÓN
_____________________________________________________________________________

<http://www.extra.hu/verebics/lexinternetica.pdf>

26

eszközeivel egyszerűen nem kezelhető.87 A szerzői jog terén megoldás után kiáltanak az új,
Internethez kötődő technikai megoldások, a multimédia-jog. Az elektronikus kereskedelem
felvetette a hálózati biztonság, a fogyasztóvédelem, a szerződési jog megújításának igényét. S
a mindenkori központi probléma: a joghatóság, az ítéletek végrehajthatóságának kérdése…

A jog - igaz - nagyot koppant, de nem hallgatott el: az új, a megfelelőbb eszközöket - mint
láttuk - most próbálja megtalálni, kifejleszteni.

Sokak szerint a törvényhozó megpróbál versenyt futni a digitális undergrounddal, nyerni
azonban nem fog soha sem.

De legalább megdolgozik a második helyért.

Mindent szabad nektek, de nem minden használ

Elérve a jog határait…

A szerző felnőttkorának meghatározó élménye volt az a közel két hét, melyet a festői
környezetű Dömösön töltött, a Magyar Kékkereszt Egyesület megbecsült vendégeként. Na jó,
az intézményen más tábla is van (a Magyar Református Egyáz Iszákosmentő Missziója).88 A
hozzám hasonló elveszetteknek89 Balog Zoltán nagytiszteletű úr a Biblia szavával igyekezett
kiutat mutatni a trutymóból, hova az A-betűvel kezdődő, magas szeszfokú italok heveny
élvezete vezetett.

 Az utolsó napok egyikén idézte Pál apostol szavait, az első korinthusi90 levélből: “Minden
szabad nekem, de nem minden használ.”91 A szabadság - felelősség, beza, testvéreim.92

A Net jogát kerestük, a digitális ezredfordulón. Valamit talán sikerült felvillantani belőle,
de a lényeg talán az utolsó pillanatig rejtve maradt.

Kvarg Lipi szeretné ezt a jogot: az ementálira (pardon, Pannónia!) emlékeztetné, oly sok
lyuk vagyon benne. Felderítetlen, homályos, legfeljebb merész jogtudósok által bebarangolt
területek váltakoznak kidolgozott, zamatos tömbökkel, érettebb falatok a szárazabb
peremvidékkel. Itt-ott kiütött rajta már a nemes penész, vágni kéne tán belőle.

Nem tudom, ki hogy van vele, én épp az ilyen sajtot szeretem.
De mert Pál apostol azt is megmondá, hogy minden szabad nekem, de ne váljak semminek

rabjává, tudom, egy idő után félre kell tolni ezt az ízes falatot, s nem rágódni rajta tovább,
mint besörözött autós igazoltatásra várva az Orbiton.

Mondjuk most.
                                                          

87 A szerző két korábbi tanulmányában igyekezett a hatályos magyar büntetőjog szempontjából (is)
elemezni ezt a kérdéskört: A gonosz rablók, a déli gyerekek <http://www.extra.hu/verebics/crack.htm>
(cracking, hacking, varez) -  Melissa és a büntetőjog <http://www.extra.hu/verebics/melissa.htm> (vírusok).

88 Ahogy Hofi mondaná: “Na, részeges voltam - miért, te nem?!” Ha most szélesen mosolyogsz, Nyájas
Olvasó, inkább vésd fel a telefonszámot: 307-7160. Legyen kéznél, mikor úgy érzed majd, szükséged lenne reá…

89 Na lássuk csak… Volt két egyetemi tanár, két iskolaigazgató, három további pedagógus, két orvos, egy
festőművész, egy katonazenész (ő harmadnap hazaszökött), egy kedélyes kábszeres, pár hajléktalan,a letűnt kor
uralkodó osztályának talajt vesztett képviselői (munkások, földmívesek) férjek, feleségek, miegyéb. Nem
akármilyen társaság. Életemben nem mulattam annyit, s olyan jól, mint ott.

90 Korinthus vidám hely volt akkoriban: echte multikulturális kereskedőváros, laza morál (a lakók zöme
ivott, mint a gödény, viszont szorgalmasan járt az Afrodité-templomba, ahol ezer leány állt rendelkezésre az
áldozathoz). Itt alapított Pál keresztény gyülekezetet úgy Kr. u. 50 körül. Tarka társaság volt ez, sok nőtaggal:
pogánykeresztények (ők voltak többségben), prozeliták, s persze zsidók - főként csóringerek. Két probléma
merült fel már rögtön az elején: a gyülekezeten belüli pártoskodás és a teológiai kérdések téves értelmezése (a
karizma túlértékelése, a test feltámadásának gnosztikus alapú megkérdőjelezése. Őket igyekezett tehát Pál jobb
belátásra téríteni leveleivel,s  visszavezetni a krisztusi tanításhoz. Mondják: nem sikertelenül…

91 I. Kor. 6.12
92 Kékkeresztre lefordítva: a nem szabad inni helyett a szabad nem inni lép be a gondolkodásba. Feladat:

tessék kérem ugyanezt a Netre transzportálni. Isten segítségével ez is sikerülni fog…
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A dolgozat itt véget ér - de van még mondani valóm.
Sok mindent “szabad” ma még a Neten - sok a jogi tisztázatlanság, a félhomályos zóna.

Lehet lavírozni, kísérteni a Törvény erejét.
De érdemes-e?
Az apostol egy más helyen óvja a korinthusi hívőket az egymás közötti pereskedéstől: “Ha

tehát hétköznapi ügyekben pereskedtek, akkor azokat ültetitek a bírói székbe, akik semmit
sem számítanak a gyülekezet előtt? Megszégyenítésül mondom nektek! Ennyire nincs
közöttetek egyetlen bölcs sem, aki igazságot tudna tenni testvérei között? Sőt testvér a
testvérrel pereskedik, méghozzá a hitetlenek előtt.”93

Muszáj mindent a bírákra bízni?
A jogra, mely, mint láttuk, ugyanolyan sebzett, utat kereső a XXI. század hajnalán, mint

maga az Információs Társadalom.
Aligha.
A jog előtt van valami lényeges, ami életünket szabályozza. Erkölcsnek hívják, szokásnak,

s egy szinttel lejjebb illemnek. Az a jó, ha nincs szükség a jogra, ha - egyébként - a világában
mindenki tudja a helyét, a szerepét. S ha nem tudja, valaki majd megmutatja neki. Testvérként
a Háló “gyülekezetében”, nem hitetlen bíróként, aki - mint Dopeman mormogja a rötyin,
újságolvasás közben - assetuggya, miről van szó.

A Netnek is megvannak a maga együttélési szabályai. Nincsenek paragrafusokba
öltöztetve, de valahol ott élnek mindannyiunk szívében. Mindent szabad nektek, de nem
minden használ.

Szerintem ez a Net legfőbb törvénye. A jog a maga erőszakos eszközeivel oda türemlik
csak be, ahol ez nem érvényesül.

Az Erkölcsöt kéne tán visszahívni csendes nyugovóhelyéről, hova vettetett. Írásom címe
(Lex Internetica) többféleképp nyomatékosítható. A hangsúly - természetszerűleg - a Lex-en
volt idáig, holott tán az Internetica-ra kéne áttevődjön. Vagy kiejthetjük a szót egyben is:
Internetica, hálózati etika, belső etika. Az Internet közössége által alkotott magatartási
szabályok összessége, mely lehetővé tenné, hogy mindenre legyen norma, de csak arra legyen
jog, amire feltétlenül szükséges. Hogyan működne ez?

Ülj törvényt, Ganxta Zolee!

A szerző hagymázos óhaja, s egyben búcsúszó

Jó napot szerzett nekem az, aki júniusban az Index törzsasztalon a Ganxta Zoleet
köztársasági elnöknek topicot elindította… Kedvelem a Kartelt (ez tán már korábban áttetszett
szegényes megfogalmazásimon), miként azt a világot is, amit megjelenítenek, s amiben
mindannyian élünk.

A való világ ez, ahol Isten hozott, öcsém, de az uzidat mér' felejtetted otthon?, ahol
nyakunkon a baj akkor is, ha nem keressük, (sőt, akkor meg pláne!). Ez a világ törvényen
kívüli, de szabályozott. Az él meg benne, aki tudja a helyét.

Ganxta Zoleeból kéne a Neten főbírót csinálni. Jogról - valószínűleg - nem esne sok szó, de
nem is lenne szükség rá. Már Gorcsev Iván megmondta, hogy minden pofon mellé nem lehet
közlekedési rendőrt állítani, s nincs ez másként a zsódéron rúgásokkal sem.

Persze Zolee elfoglalt ember, lehet, hogy nem vállalná. Ki pótolhatná őt?
Talán egy testület. Olyasmi, mint a Kartel. Néhány fasza gyerek, akiket tisztelnek a nípek,

akiket (majdnem) mindenki elfogad. Mert olyanok, mint mi vagyunk. Ha ők szólnak, mi
beszélünk.
                                                          

93 I. Kor. 6. 4-6.
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Webkartel (K@rtel), vének tanácsa, Bölcs Kádik, Részeges Karatemesterek - ahogy
tetszik. Tudok néhány pasit, akit oda tudnék képzelni az “ítélkezéshez" egyedül méltó
korcsmaasztal mögé. Ez a pár pali olykor összejön, és - két krigli között - hosszasan hallgat.
Néha odainti a pincérlányt egy újabb tál pereccel. Ennyi.

Csak akkor szólal meg, ha kérdezik.
Mondjuk eléjük visznek egy gányt. Le kéne takarítani a webről valami szemetet, esetleg

egy portált, belépőt a serdületlenekkel való szex birodalmába. A szolgáltató nem meri:
mindenki látja, hogy szemét, de ha - bírói ítélet nélkül - leveszi, ugyanaz a mindenki cenzúrát,
önkényt kiált. És valahol mindenkinek igaza van.

A gány meg marad. Majd jön a Törvény (kívülről) - persze előbb a Blikk meg az RTL-
Klub - és jól kiba…ik mindenkivel. Mi meg, a Hálózat egyszerű polgárai szívunk, mint a
borz. Naggyon eredeti.

Persze ha Ganxta ítélkezne (vagy a K@rtel), a dolog egyszerűbb lenne. Ganxta büfizne egy
diszkrétet, és azt mondaná: ez itten egy szemét. És kész. Mindenki elhinné (nem csak azért,
mert maga is tudja, hogy szemét, de azért is, mert Ganxta mondja, sőt, kimondja, helyettünk,
a nevünkben). A zsódéron rúgás pusztán technikai kérdéssé minősülne ezek után…

Kocsma akad elég, friss percet naponta sütnek, s a sör is úgy habzik, mint régen. Valakinek
végre már oda kéne ülni az asztal mögé.

A jogászra itt már nem sok szükség lenne. Maradna - s végre előre léphetne - a Hálózati
Polgár…

(1999. augusztus 1.)


