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ELŐSZÓ
Nyilvános tartalom származékos, további alkotásokhoz való felhasználása – különös tekintettel a filmiparra

Európa gazdasága egyre jobban támaszkodik a szellemi tulajdonra. Az elmúlt években az EUIPO, a
Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja bevonásával, számos tanulmányt
készített, amelyek a szellemitulajdon-jog gazdasági jelentőségét bizonyítják az európai uniós
konjunktúra élénkítésében és a munkahelyteremtésben.
Az új digitális technológiák és üzleti modellek nemcsak új gazdasági lehetőségeket teremtenek az üzleti
vállalkozásoknak, hanem a tudáshoz és a kulturális javakhoz való jobb hozzáféréssel társuló általános
társadalmi előnyök érvényesülésének a lehetőségét is megteremtik. Sok lehetőség a már létező
tartalom kreatív átalakítására, továbbá a jelenkori nyilvánosság számára megfelelőbb közlési
módszerek kidolgozására épül.
Európa gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, nem utolsósorban az irodalmi alkotásokat illetően.
Ezek az alkotások, bár saját jogukon is élvezi őket az olvasó, sok filmforgatókönyv alapjául is
szolgálnak európai és nem európai producerek számára egyaránt. Ez a jelentés a közkinccsé vált
művek szerepét vizsgálja, és összehasonlítja az ezekre az alkotásokra épülő filmeket a szerzői joggal
védett művekre vagy eredeti forgatókönyvekre épülőkkel.
A tanulmány a filmekkel és könyvekkel kapcsolatos információk gazdag online adattárából származó
adatokat ötvözi, kiegészítve az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet által összegyűjtött
információkkal. Az elemzés alapját a 2000 és 2010 között bemutatott közel 90 000 film képezi. Az
elemzés feltárja azt, hogy míg az Európában bemutatott filmeknek csak kis százaléka épül közkinccsé
vált irodalmi művekre, a legnépszerűbb filmek között ez az arány magasabb, mint a filmeknél általában.
Tehát az európai kultúra és történelem fontos részét képező irodalom is jelentős forrása a modern kori,
európai és Európán kívüli nézők milliói által kedvelt szórakoztatásnak.

António CAMPINOS
az EUIPO ügyvezető igazgatója
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Nyilvános tartalom származékos, további alkotásokhoz való felhasználása – különös tekintettel a filmiparra

Az új digitális technológiák és üzleti modellek nemcsak új gazdasági lehetőségeket teremtenek az üzleti
vállalkozásoknak, hanem a tudáshoz és a kulturális javakhoz való jobb hozzáféréssel társuló általános
társadalmi előnyök érvényesülésének a lehetőségét is megteremtik. Sok lehetőség a már létező
tartalom kreatív átalakítására, továbbá a jelenkori nyilvánosság számára megfelelőbb közlési
módszerek kidolgozására épül. A már létező tartalom további alkotásokhoz való felhasználását azok a
szerzői jogi rendelkezések alakítják, amelyek megszabják, miként kell kompenzálniuk a későbbi
alkotóknak az eredeti tartalom szerzőit és örököseiket. A szerzői jogi szabályozások azonban – a
szerzői jogi védelem általános szabályai alóli kivételek felsorolásával vagy az időbeli hatály
korlátozásával – lehetővé teszik azokat a felhasználásokat is, amelyekért nem kell fizetni, illetve
amelyekhez nem kell engedély. A közkincs jogi konstrukció, amelynek célja a társadalmi előnyök
érvényesítése azáltal, hogy korlátozás nélküli hozzáférést tesz lehetővé a korábbi kreatív alkotásokhoz,
továbbá lehetővé teszi ezeknek az alkotásoknak az átalakítását.
A gazdasági elmélet azonban nem megdönthetetlen az alkotások közkinccsé válása hatásainak
előrejelzésére vonatkozóan. Az a feltételezés él, hogy a közkincs státusz, mivel nem kapcsolódnak a
művekhez kizárólagos gazdasági jogok, fokozza e művek felhasználását. Azonban egyes tudósok és
iparági képviselők kiemelik a védettségi státusz megváltozásával járó kockázatokat is. Alkotások
közkinccsé válása azt eredményezheti, hogy megszűnik a művek megőrzésére vonatkozó érdekeltség,
vagy éppen eltűnésükhöz vezethet. Jelentős túlzott kihasználást generálhat, mivel a jogalanyok nem
fordítanak gondot az alkotások értékének megőrzésére, és mivel bárki feldolgozhatja ezeket az
alkotásokat. Viszont, ha az ugyanazon eredeti tartalomra épülő származékos művek létrehozásában
semmi sem korlátozza a versenytársakat, előfordulhat, hogy a producerek nem dolgoznak át
közkinccsé vált műveket, illetve nem fektetnek be jelentős összegeket adaptációs projektekbe. A már
létező tartalom származékos felhasználására vonatkozó empirikus adatok hiányában nehezen
igazolható, hogy e lehetséges elméleti példák közül melyik a legmegfelelőbb. Ugyanakkor ez a kérdés
kiemelten fontos a meglévő szerzői jogi keret és azon jogalkotási javaslatok értékeléséhez, amelyek az
új gazdasági körülményekhez kívánják igazítani ezt a keretet. Ha túl sok mű közkinccsé válása az
alkotások eltűnését vagy elégtelen mértékű felhasználását eredményezi, a közkinccsé válás
terjedelmét szűkíteni kell. Ha azonban az üzleti vállalkozások és a nyilvánosság számára új
lehetőségeket teremt, anélkül hogy visszafogná az alkotókat, terjedelme a társadalom egészének
javára bővíthető.
A szerzői jogi védelem és a közkincs státusz lehetséges előnyeit vagy ezek fenyegetettségét kizárólag
empirikus adatok alapján lehet értékelni. A szerzői jogi védelemre vonatkozó empirikus adatokat
azonban nagyon nehéz összegyűjteni. A legtöbb szükséges adat szétszórtan és magántulajdonban
található. A kreatív tartalomra vonatkozó adatok új, online adattárai azonban új lehetőségeket nyújtanak
a kutatóknak. Bár gyakorta korlátozódnak egy-egy konkrét szektorra, a szakpolitikákat jobban
tájékoztató empirikus elemzéseket tesznek lehetővé.
A jelen projekthez szükséges adatokat filmekhez és könyvekhez kapcsolódó adatok gazdag online
adattárából szereztük be: az Internetes Filmadatbázisból (a továbbiakban: IMDb) és a Goodreadsadatbázisból. Ezeket az adatokat az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézet által gyűjtött, az európai
mozik által értékesített jegyekre vonatkozó információk egészítik ki. E források alapján a projekthez
kialakított végleges adathalmaz 87 455 olyan egyedi filmet tartalmaz, amelyeket 2000 és 2010 között
készítettek és legalább egy tagállamban bemutattak. Az adathalmazban szereplő valamennyi film
vonatkozásában meghatározták, hogy a forgatókönyv teljes mértékben eredeti volt-e vagy már létező,
de még szerzői jogi védelem alatt álló tartalomra vagy már létező, de már közkinccsé vált tartalomra
épült-e.
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Bár az adatok a filmiparra korlátozódnak, a jelentés tágabb célja, hogy a közkinccsé vált, új, kreatív
projektek alapjául szolgáló tartalom felhasználásának általános jelenségét dokumentálja. Az
összegyűjtött adatok korlátai nem teszik lehetővé a szerzői jogi védelem különböző paramétereinek
alternatív elemzését, ezért a jelen elemzés statikus és leíró jellegű. A közkinccsé vált tartalom
filmiparban való származékos felhasználásának különböző aspektusaiba történő betekintéssel
igazolható, hogy jól megalapozottak-e a közkincs fogalmával társuló, a korábbi szakirodalomban
említett különböző lehetőségek és fenyegetések. E jelentés azonban nem foglalkozik a szerzői jogi
védelemnek a társadalmi jólét szempontjából optimális kialakításával.
A filmipar kiemelt kulturális és gazdasági jelentőséggel bír az uniós polgárok számára. Bőven van nem
hivatalos információ arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos a már létező tartalom átdolgozása
nemcsak az egyes producerek, hanem általában az egész szektor számára. A filmipar, jellemzői egyedi
kombinációja miatt, különösen kockázatos, és erősen függ attól, hogy sikeres-e az adott film. A
közelmúltban készült gazdasági kutatások megállapítják, hogy különböző, de egymáshoz kapcsolódó
kulturális piacokon már tesztelt, létező tartalmak átdolgozása segíthet a szektorra jellemző
bizonytalanság csökkentésében. És vannak egyéb művészi okai is annak, hogy az adaptációk érdekes
lehetőséget kínálnak a filmproducereknek.
Mivel az adaptáció fogalmát nem határozza meg a Berni Egyezmény, a projektben résztvevő csapat a
tagállamok és az Egyesült Államok doktrínájából, jogszabályaiból és joggyakorlatából származtatott
közös elvekre támaszkodott. Mivel az eredeti alkotások és a származékos művek közötti
hasonlóságnak a laikusra gyakorolt összhatása és ennek a hasonlóságnak a laikus általi felismerése a
felhasznált források adaptációmeghatározásának visszatérő elemei, az IMDb több ezer használójának
véleménye a projekt adathalmazában szereplő filmadaptációk azonosításának erőteljes és objektív
kritériuma. Az IMDb- és a Goodreads-adatbázisban található, már létező tartalom szerzőire vonatkozó
életrajzi adatok és a filmgyártó országok nemzeti szerzői jogi törvényei jelentős forrásként szolgáltak az
adaptációk alapanyagaként szolgáló művek védettségi státuszának meghatározásához. A szerzői jogi
védelem fogalmának közelmúltbeli, jelentős mértékű harmonizációja dacára továbbra is vannak
eltérések a szerzői jogi védelem lejártának meghatározása szempontjából irányadó szabályokban.
Ezeket a különbségeket megfelelően elemezték és figyelembe is vették az adat-előkészítés
szakaszában.
A projekt céljaira összegyűjtött anyag elemzése azt mutatja, hogy a közkinccsé vált tartalom
filmadaptációs felhasználása az Európai Unióban bemutatott filmek körülbelül 2%-át teszi ki. A
közkinccsé vált tartalom felhasználása azonban magasabb a legnépszerűbb filmek esetében: az
európai mozikban bemutatott 100 legnépszerűbb film között 6%-ot ér el.
Az elemzésben vizsgált tizenegy év alatt a közkinccsé vált tartalom filmes adaptációit több mint
330 millió néző látta az európai mozikban, ami a mozilátogatók teljes számának csaknem 4%-át
jelentette. A szerzői jogi védelem alá eső tartalom filmes adaptációit ugyanakkor az összes
mozilátogató 35%-a látta.
Az adaptációs tartalomra épülő filmek látogatottságának egyszerű összehasonlítása nem veszi
figyelembe, hogy milyen jelentős hatást gyakorol az idődimenzió a már létező tartalom feldolgozásának
valószínűségére. Az első kiadást követő ötödik évtől kezdve a kreatív tartalom származékos célokra
történő felhasználása gazdasági értékének gyors, exponenciális csökkenése figyelhető meg. Annak
valószínűsége, hogy egy könyvből – 12 évvel első kiadását követően – filmes adaptáció készül,
már 50%-kal alacsonyabb, mint az első kiadást követő első öt évben. Annak esélye, hogy
valamely könyvből – 70 évvel első kiadását követően – filmes adaptáció készül, 95%-kal
alacsonyabb, mint a könyvesboltokban történő megjelenése első éveiben. A kreatív tartalom
származékos értékének csökkenése – az emberi alkotás legfontosabb remekműveinek kivételével –
mindent befolyásol. Ennek következtében a védett státusz megváltozása, amely a legtöbb
országban jelenleg a szerző halála napjától számított 70 év, bár fontos bizonyos kreatív művek
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esetében, nem egy, a filmproducerek adaptációs döntéseit általában befolyásoló, fontos
vízválasztó.
Az adaptált tartalmak kortárs olvasóközönségre gyakorolt vonzerejének összehasonlítása azt jelzi,
hogy a már közkinccsé vált, adaptált könyvek sokkal nagyobb olvasói figyelmet kapnak, mint
azok, amelyek még szerzői jogi védelem alatt állnak. Az adaptált, közkinccsé vált könyvek
értékelése is magasabb a Goodreads-adatbázisban, mint a még szerzői jogi védelem alatt állóké, bár a
különbség nem jelentős.
Noha a legtöbb könyvet az elemzés ideje alatt csupán egyszer dolgozták fel, a már közkinccsé vált
könyveket gyakrabban adaptálták. Amint az várható volt, az adathalmazban szereplő, közkinccsé
vált könyvek filmes adaptációinak átlagos száma 1,45 volt, szemben a még szerzői jogi
védettség alatt álló könyvek esetében mért számmal, mely 1,04 volt.
Az adathalmaz elemzése azt jelezte, hogy ugyanazon tartalom mások általi használatának
lehetősége nem veszi el a producerek kedvét attól, hogy jelentős pénzösszegeket invesztáljanak
a közkinccsé vált tartalomra épülő filmekbe. A közkinccsé vált művek filmes adaptációinak átlagos
költségvetése, bár alacsonyabb, mint a szerzői joggal védett művek filmes adaptációié, magasabb a
teljes mértékben eredeti forgatókönyvön alapuló filmekénél.
A projekt adatainak klaszterelemzése azt mutatta, hogy egyes producerek értékajánlatának lényeges
része a közkinccsé vált tartalom; a régi alapítású, jól ismert stúdiók a közkinccsé vált tartalmat
gyakrabban használják, mint az adathalmazban szereplő átlag producerek.
Sem a filmek költségvetési adatainak elemzése, sem a filmes adaptációikhoz közkinccsé vált
tartalmat használó producerek profilja nem erősíti meg a közkinccsé vált tartalom származékos
célú, túlzott használatának vagy éppen kihasználatlanságának kockázatát.
Az ökonometriai modellek megerősítik, hogy egyéni haszon keletkezik a nézők és az értékesített jegyek
száma tekintetében egyaránt azoknál a producereknél, akik filmforgatókönyvük alapjául korábban
szerzői joggal védett tartalmat használnak fel. Hasonló haszon keletkezik a mozilátogatók száma
tekintetében a közkinccsé vált tartalmat feldolgozó helyi filmproducereknél is. Ugyanakkor az
adatelemzés nem erősítette meg haszon meglétét jegybevétel tekintetében a közkinccsé vált tartalmat
feldolgozóknál, illetve a közkinccsé vált tartalom adaptációját megtekintő nézők utáni haszon meglétét
sem külföldi producerek esetében.
Egy ökonometriai elemzés megerősítette az adaptált tartalom népszerűségének különböző, de
egymáshoz kapcsolódó piacokon történő vizsgálatának lehetőségéhez fűződő egyéni hasznot. A
korábbi közgazdasági irodalom vélekedése szerint az adaptáció a bizonytalanság csökkentésének
hatékony stratégiája lehet. Azonban az eredményekben mutatkozó azon eltérések, amelyek a
szerzői joggal védett tartalom feldolgozásából származó haszon és a közkinccsé vált tartalom
feldolgozásából származó haszon között állnak fenn, további, az adaptáció kizárólagos jogához
kapcsolódó egyéni haszon meglétét mutatják. A jelentéshez összegyűjtött adatok korlátai azonban
nem teszik lehetővé annak vizsgálatát, vajon az adaptáció kizárólagos jogához kapcsolódó egyéni
haszon érvényesül-e a feldolgozott tartalom kevésbé változatos voltához kapcsolódó lehetséges
társadalmi veszteséggel szemben. A különböző szerzői jogi konstrukciók szociális jólétre gyakorolt
összhatásának teljes körű értékelése jövőbeli kutatás tárgyát képezi.
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