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Jog = 

fikció!
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Author
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Ada Lovelace-től és Charles 

Babbage-től…

Claude Shannonig és

Alan Turingig…

AI & ©





Készen állunk egy 

paradigmaváltásra?

(Újra kell-e írnunk a 

szerzői jogi fikcióinkat az 

algoritmusok korában?)



AI POZITIVIZMUS V. 

AI PESSZIMIZMUS



MI A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA?

“AI systems will be designed to perform human-like cognitive tasks, steadily improving 

their performance by learning from experience or external data.” (De Rouck)

Rendszer, entitás, tudomány

Szoftver - hardver Erős (teljes), általános vagy gyenge (szűk) AI

“AI is that activity devoted to making machines intelligent, and intelligence is that 

quality that enables an entity to function appropriately and with foresight in its 

environment.” (Nilsson)

“A non-human system that possesses cognitive functions and skills such as 

learning and reasoning. A smart computer that can think and plan strategically. A 

science that can assist humanity to find answers to the big questions/themes we 

face.” (Kop referring to Hawking)

“Defining AI is not an easy task” (Yanisky-Ravid)

“AI is the simulation of human intelligence on a machine, so as to make the 

machine efficient to identify and use the right piece of ‘Knowledge’ at a given 

step of solving a problem.” (Noto La Diega citing Konar)



MI A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA?

Az MI-vel/MI által történő alkotás fázisai:

Gépek: eszköztől segéden át alkotóig!

Kódolás

Input / Oktatás / 

Gépi tanulás

Output

Gépek által generált “művek”

Gépek által támogatott művek

(jelentős humánerőforrás)



MESTERSÉGES INTELLIGENCIA A 

KREATÍV IPARBAN

MI a filmiparban

MI a zeneiparban

MI a művészetekben

MI az irodalomban

MI a hírpiacon



NYITOTT KÉRDÉSEK

(1) Szükség lesz-e még emberi erőforrásokra az MI általi 

„alkotáshoz”?

(2) Lesz-e piaca az MI által létrehozott tartalmaknak? 

Ha igen, elég indok-e ez a szabályozáshoz? Mi lesz akkor, ha az 

emberi és a gépi alkotások nem lesznek elkülöníthetők?

(3) Valóban szükség van arra, hogy a szellemi tulajdonvédelem 

eszközeivel védjük ezeket a tartalmakat?

Szabadalom? Üzleti titok? Miért nem szerződési jog? Mindeddig a 

legtöbb AI outputot érdemi IP védelem nélkül értük el.



NYITOTT KÉRDÉSEK

(4) Ha indokolt a szellemi tulajdonvédelem, tényleg a szerzői 

jog a megoldás? 

“There is no need to overhaul the whole body of 

literary and artistic property law, but merely to 
adjust it in the light of the autonomous robots´
new/future abilities.” 

(Nevejans/European Civil Law Rules in 

Robotics)

TÉNYLEG?



NYITOTT KÉRDÉSEK

(4) Ha indokolt a szellemi tulajdonvédelem, tényleg a szerzői 

jog a megoldás? 

(Több-kevesebb)

bizonyosság
Bizonytalanságok

MI program = szoftver;

MI adathalmaz = adatbázis;

Emberi közreműködés + MI 

eszköz = szerzőség.

Jogpolitikai alapok? Kizárólagosságok / 

monopóliumok? Szerzőség? Tulajdon? 

Eredetiség? Gazdasági és személyhez fűződő 

jogok? Védelmi idő? Korlátozások és kivételek? 

DRM? Felelősség? Jogérvényesítés? Aktív/passzív 

legitimáció? Kártérítés?

Van-e bármi olyan bizonyíték, amely alapján a 

“ruling on the field” megváltoztatható?



RULING ON THE FIELD…

Szerző
Gazdasági 

jogok

Korlátozások 

és kivételek

Kapcsolódó 

jogi jogosultak

Védett tartalom

Történeti 

háttér

Jogpolitikai 

indokok

Jogérvényesítés

Személyhez 

fűződő 

jogok

Eredetiség

Védelmi 

idő



A „SZERZŐI JOGVÉDELEM” SZINTJEI?

Default: 

közkincs

„Computer generated 

works”? (UK/NZ/IRL)

Kapcsolódó jogi jogvédelem? (Pl. 

hangfelvétel-előállítói jogok?)

Adatbázis-előállítók sui 

generis joga?

Új sui generis jog? (MI 

befektetőknek?)

Munkaviszonyban 

létrehozott művek?

Nem ember-

központú IP 

(Japan)?

„Disseminator’s 

rights”?

A védelmi idő 

csökkentése?

Szerzőség + tulajdon DE

automatikus Creative 

Commons licenc!



“WHAT DOES IT MATTER WHO IS 

SPEAKING?” (BECKETT)

“Should copyright only reward acts of truly human cognition or does 

it play a more utilitarian role in society, encouraging the production 

and distribution of new works irrespective of the manner in which 

they were created?” (Bond & Blair)

“If the copyright regime did not apply, such works could arguably 

cause market failures in the absence of other (legal) mechanisms 

which ensure substantively similar protection with appropriate public 

interest safeguards.” (De Rouck)

“[I]t does not seem necessary that the author function remain 

constant in form, complexity, and even in existence. I think that, as 

our society changes, at the very moment when it is in the process of 

changing, the author function will disappear (…).” (Foucault)



“WHAT DOES IT MATTER WHO IS 

SPEAKING?” (BECKETT)

“[B]oth art in myriad forms and quality journalism have had and 

should continue to have a role in helping humans understand and 

better their world. (…) [H]uman progress should serve as a 

normative guidepost.” (Gervais)

“Creating a work of art is one of those activities we reserve for 

humans and humans only. It's an act of self-expression; you're not 

supposed to be able to do it if you don't have a self.” (Grossman)

“People, rather than machines, have always been the object of the 

Convention, and, from the point of view of principle, doctrine and 

practicality, this object should continue to be upheld.” (Ricketson) 



Tarts nyitva a 

szemed!
AIPPI (2019) 

(Három) WIPO konzultáció

(2020)

EU: a Civil Law Rules of 

Robotics-tól (2017) a Fehér Könyvön (2020) át 

az EP „IP for AI” jelentéséig (2020)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!!

MEZEI.PETER@SZTE.HU

HTTP://SSRN.COM/AUTHOR=1697918

mailto:Mezei.peter@szte.hu
http://ssrn.com/author=1697918

