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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Háttér 

2018-ban az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) – a szellemi tulajdoni jogsértések 

európai megfigyelőközpontján keresztül – megbízást adott az európai IPTV-bűnözésre vonatkozó 

kutatási tanulmány elkészítésére. A kutatási tanulmánynak az volt a célja, hogy jobban 

megismertesse az internetprotokoll-alapú televíziózás (IPTV) illegális módjait, a jelenséghez közeli 

üzleti modellek működését, és ezáltal alapot biztosítson a jelenséghez kapcsolódó kihívások 

hatékonyabb kezelésére szolgáló lehetséges válaszlépések későbbi azonosításához. 

A kutatási tanulmány elvégzésére a Bournemouth University szellemitulajdon-politikával és -

kezeléssel foglalkozó központja (Centre for Intellectual Property Policy and Management (CIPPM)) 

kapott megbízást, amely létrehozta a jog, a közgazdaságtan és a számítástudomány területével 

foglalkozó tagokból álló kutatócsoportot1. A kutatócsoport munkáját egy szakértői csoport segítette, 

amelynek tagjai a jogosultak, a bűnüldöző hatóságok képviselői, a szabályozó hatóságok, a civil 

társadalmi csoportok és a digitális biztonsági vállalatok köréből kerültek ki2. 

Ez a jelentés az illegális IPTV jogi, technikai és gazdasági vonatkozásait vizsgáló interdiszciplináris 

tanulmányon alapul. Ez az első jelentős tanulmány, amely áttekinti a meglévő szakirodalmat, az 

uniós jogszabályi keretet és ítélkezési gyakorlatot, valamint strukturális elemzést nyújt a televíziós 

tartalmak interneten keresztül történő illegális szolgáltatásával kapcsolatos, meglévő üzleti 

modellekről. Ezen túlmenően a tanulmány első ízben közöl értékelési eredményeket arról, hogy az 

Európai Unióban milyen nagyságrendű az illegális IPTV az aktív felhasználók és a jogsértő 

tevékenységekből származó illegális bevétel tekintetében. 

 

Módszertan és adatok 

Az illegális IPTV nagyságrendjének és gazdasági hatásának mennyiségi meghatározására irányuló 

meglévő tanulmányok 3  következetesen arról számolnak be, hogy a globális piacokon növekvő 

tendencia figyelhető meg az engedély nélküli IPTV terjedése tekintetében4. Ez a jelentés azért 

készült, hogy meg lehessen becsülni az engedély nélküli IPTV-szolgáltatást igénybe vevő 

                                                
1 A Bournemouth University kutatócsoportját Prof. Maurizio Borghi vezette, a csoport tagjai pedig Prof. Vasilis Katos, Dr. 
Antanina Garanasvili és Dr. Marcella Favale kutatásvezetők, valamint Prof. Dinusha Mendis, Dimitra Poutouri és Dimitris 
Mallis társkutatók voltak. 
2 A szakértői csoport tagjai a következők voltak: Bogdan Ciinaru (Europol), Tim Cooper (Premier League), Richard Crisp 
(BT), Callum Cryer (UK IPO), Mattia Epifani (Re@lity Net), Matteo Feraboli (Sky Italia), Jose Luiz Gomez (Spanish Police), 
Ivanics Gábor (Eurojust), Jerry Gee (Kudelski-Nagra), Phillip Davies (Sky UK), Robert Kiessling (Sky UK), George Kyne 
(An Garda Siochana), David Lowe (UK IPO), Yuliya Morenets (TAC International), Mark Mulready (Irdeto), Marco 
Musumeci (UNICRI), Mathilde Persuy (Hadopi), Marco Signorelli (DCP), Laura Vilches (Spanish Liga), Alessandro 
Rossetti (SoftStrategy), Kevin Taylor (Comcast), Lars Underbjerg (Nordic Content Protection), Didier Wang (Hadopi). 
3 A Kudelski Group kiberbiztonsági egysége (2016), Hadopi (2018), Nordic Content Protection (2017), Sandvine (2017), 
The Industry Trust (2016). 
4 Lásd az alábbi I. függeléket. 
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magánszemélyek számát, valamint a szerzői jogokat sértő IPTV-szolgáltatók potenciális bevételét. 

A kvantitatív becslés hivatalos és harmonizált adatforrásokon alapul annak érdekében, hogy 

biztosítani lehessen az uniós tagállamok bejelentett becsléseinek teljes összehasonlíthatóságát. 

Amikor lehetett, az Eurostat hivatalos háztartási felméréseinek adatait használták fel. Ez a 

tanulmány az EUIPO megfigyelőközpontjának érdekelt feleivel való együttműködésre is épít, 

továbbá a szakértők által az IPTV-piac körülményeiről megosztott adatokra és ismeretekre 

támaszkodik. 

Az illegális IPTV-piac üzleti modelljeit a szellemitulajdon-jogokat sértő online üzleti modellekkel 

kapcsolatos EUIPO-kutatás által kidolgozott módszertannak megfelelően határozzák meg. 5  Az 

illegális IPTV üzleti modelljei ökoszisztémájának uniós szintű elemzése kiterjed az alkalmazandó 

jogi keretre és a fontos ítélkezési gyakorlatra. 

A jogszabályi kerettel kapcsolatos vizsgálatot egy, a 28 uniós tagállamban végzett felmérés 

segítette. A televíziós műsorszolgáltatások szerzői jogi védelmére vonatkozó uniós vívmányok 

előzetes elemzése alapján a tagállamok releváns jogának és ítélkezési gyakorlatának áttekintésére 

a nemzeti kapcsolattartókhoz intézett kérdőív segítségével került sor. A felmérés révén a polgári és 

a büntetőeljárásokból egyaránt össze lehetett gyűjteni az illegális IPTV-vel kapcsolatos ítélkezési 

gyakorlatokat, valamint azonosítani lehetett a nemzeti joghatóságok alkalmazandó jogszabályainak 

apró eltéréseit. 

 

A jogszabályi keret elemzése 

Az európai uniós jog széles körű, sokféle tevékenységre kiterjedő védelmet biztosít a televíziós 

műsorszolgáltatások interneten keresztül történő, engedély nélküli közvetítésével szemben. A 

vezeték nélküli, műholdas vagy vezetékes jel interneten történő továbbközvetítése, a tv-műsorok 

felhőalapú rögzítése, online élő közvetítésekre mutató hiperlinkek megadása okos 

tévékészülékeken keresztül és a hiperlinkek indexálása az információs társadalomról szóló irányelv 

3. cikke értelmében a „nyilvánossághoz közvetítés” cselekményének minősül. Az EU-ban azonban 

nem azonos védelem illeti meg a televíziós műsorszolgáltatásokkal kapcsolatban fennálló összes 

jogot. A televíziós műsorszolgáltatásokba beépített tartalommal kapcsolatos jogok védelmet 

élveznek az online élő és lekérhető közvetítéssel szemben. A műsorszolgáltatóknak a sugárzott 

jellel kapcsolatos jogai viszont csak a műsorok rögzítésének lekérhető közvetítésére (vagy 

letöltésére) vonatkoznak. Csupán hét tagállam (Ausztria, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Egyesült 

Királyság, Finnország, Románia és Svédország) terjeszti ki a műsorszolgáltatók jogait az online élő 

közvetítésre is. Ezenfelül a televíziós jel engedély nélküli streaming-eszközökkel való fogadása az 

információs társadalomról szóló irányelv 2. cikke szerinti többszörözési jog megsértésének minősül. 

Míg a televíziós műsorszolgáltatásokba beépített tartalom magas szintű védelmet élvez az illegális 

IPTV-vel szemben, a sporteseményekre nem terjed ki az uniós jog szerinti szerzői jogi védelem. A 

sportesemények audiovizuális felvétele azonban a felvételért felelős igazgató által hozott „szabad és 

                                                
5 A szellemitulajdon-jogokat sértő online üzleti modellekkel kapcsolatos EUIPO-kutatás: 1. szakasz, a szellemitulajdon-
jogokat sértő online üzleti modellek áttekintésének kialakítása, 2016. július. 
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kreatív döntések” alapján valószínűleg teljesíti a szerzői jog fennállásának feltételeit. Ezen 

túlmenően a sportesemények felvételével és közvetítésével kapcsolatban készült, általában azok 

részét képező művek és egyéb tartalmak (felvett háttérhangok, eredeti zenei és grafikai munkák) 

valószínűleg szintén a szerzői jogok hatálya alá tartoznak. 

Az uniós vívmányok hagynak némi bizonytalanságot abban a tekintetben, hogy az ingyenes IPTV-jel 

egyidejű továbbközvetítése, többek között „framing” eljárás alkalmazásával, és az IPTV-jelnek 

közvetlen betáplálás útján a jelek elosztóihoz történő közvetítése az információs társadalomról szóló 

irányelv 3. cikke értelmében a „nyilvánossághoz közvetítés” cselekményének minősül-e. Mindkét 

forgatókönyvvel foglalkozik az online közvetítésről szóló új irányelv ((EU) 2019/789), amelynek a 

tagállamok nemzeti jogába való átültetése 2021. júniusig megtörténik. 

 

A szerzői jogokat sértő üzleti modellek elemzése 

A szerzői jogokat sértő IPTV-műsorszórással kapcsolatban a jól szervezett nagy üzleti struktúráktól 

az egyéni vállalkozásokig sok különböző minta tapasztalható. Jóllehet ugyanazt a terméket kínálják, 

azaz az online élő közvetítéseket sugárzó csatornákhoz való hozzáférést, az illegális IPTV-

szolgáltatók különböznek az IPTV-hez való hozzáférést lehetővé tevő platform, a célközönség, az 

árképzési stratégiák és egyéb tényezők, például a kiegészítő termékek (online videotéka, set-top 

boxok értékesítése) és a közösségi médiában való jelenlét tekintetében. Jogsértést indíthat el 

egyszerűen az is, ha egy szolgáltató, amely illegális tartalmat szolgáltat, egy tartalomelosztótól vagy 

tartalomszolgáltatótól legálisan jut hozzá egy streamhez, amelyet elérhetővé tesz harmadik felek 

számára, ilyen módon megszegi a használati feltételeket. Ezek a harmadik felek lehetnek a tartalom 

végfelhasználói és fogyasztói, vagy közvetítők, amelyek nyereségre is szert tehetnek a 

továbbértékesítés révén. 

A technológiai fejlődés, mint például a széles sávú lefedettség elterjedése és a gyorsabb internet 

nemcsak a jogszerű IPTV-forrásokhoz történő hozzáférést segíti elő, hanem egyszersmind 

megkönnyítik az illegális tartalmakhoz való hozzájutást is. Az illegális IPTV-tevékenység hatásainak 

mérlegelésekor figyelembe kell venni a technológiai kihívásokat, ez pedig növeli az elemzés 

összetettségét. A műsorszórás módozatainak különbözősége ellenére az elemzésből az derül ki, 

hogy az illegális IPTV-tevékenység jellemzően három tágabban meghatározott üzleti modell köré 

csoportosul: 

 Az „illegális IPTV-előfizetés” modelljében a vásárlók előfizetés és díjfizetés révén közvetlen 

hozzáférést kapnak számos tv-csatornához. IPTV-tartalmakat illegális weboldalakról vagy 

mobilalkalmazásokról közvetlen streaming formájában tesznek elérhetővé. Ez az üzleti 

modell az engedély nélküli IPTV-re vonatkozó előfizetések fogyasztóknak történő 

értékesítésén alapul, a bevétel pedig az előfizetőktől beszedett havidíjakból származik. 

 A „B2B” modell. Ez az üzleti modell az IPTV-csatornák csomagjainak továbbértékesítésére 

irányul és elősegíti az IPTV-műsorszolgáltatást illegálisan továbbértékesítő szerveződések 

létrejöttét. Az ilyen típusú üzleti modell B2B vagy nagykereskedelmi modellnek nevezhető. 

Ezt a modellt gyakran az előfizetések közvetlen értékesítésével foglalkozó, előző üzleti 

modellel ötvözik. Ebben az esetben két bevételi forrás garantált az engedély nélküli IPTV-
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szolgáltatók számára: az illegális IPTV-nézőktől beszedett havidíjak és az illegális IPTV-

viszonteladóktól beszedett befizetések. 

 A „stream portál” modellben a streamelést végző weboldalakra mutató hivatkozásokat gyűjtik 

össze, és teszik elérhetővé a végfelhasználók számára. Az IPTV-streaming ingyenesen, és 

az előfizetéses IPTV-weboldalakhoz képest gyakran rosszabb minőségben áll a felhasználók 

rendelkezésére. Mivel a streaming-tartalmakat ingyenesen szolgáltatják, az engedély nélküli 

szolgáltatók közvetett forrásokból tesznek szert bevételre, rosszindulatú szoftvereket 

terjesztenek, vagy megtekintés és kattintás alapján fizető hirdetéseket tesznek közzé. 

Érdekes, hogy az elemzés szerint az illegális IPTV-szolgáltatást nyújtók az üzleti modelltől 

függetlenül lényegében ugyanarra az „ökoszisztémára” támaszkodnak. Az ökoszisztéma az illegális 

szolgáltatás nyújtásában meghatározott funkciót ellátó szereplők együttműködésével jellemezhető. 

Az elemzés a tartalomelosztás négy rétegében – tartalomforrás; hosting hálózat; ügyféloldali 

szolgáltatás és alkalmazások – 21 szereplőt azonosított. 

 

Gazdasági elemzés 

A gazdasági elemzésre két kulcsfontosságú tényezővel kapcsolatos becslés érdekében kerül sor: 

 az engedély nélküli IPTV-tartalmakhoz hozzáférő felhasználók száma; 

 a szerzői jogokat sértő IPTV-előfizetést kínáló szolgáltatók által képzett bevétel. 

 

Az EU-28 teljes piacára, valamint az egyes tagállamokra vonatkozóan készültek becslések. A 

legfontosabb megállapítások a következőkre utalnak: 

 

 

 

 

Az engedély nélküli IPTV-műsorszórás nézettségének mértéke jelentősen eltér a tagállamokon 

belül. Hollandiát és Svédországot érinti leginkább az illegális online IPTV igénybevétele, ahol 

becslések szerint a lakosság csaknem 9%-a fér hozzá engedély nélküli IPTV-hez. Romániát (0,7%) 

és Bulgáriát (1,3%) érinti legkevésbé az illegális IPTV problémája. 

az európaiak 3,6%-a (az EU-28 lakosságából 13,7 millió ember)  

streamel engedély nélküli IPTV-műsort 

    a szerzői jogokat sértő IPTV-szolgáltatók által 2018-ban keletkeztetett illegális bevétel 

941,7 millió EUR 

egy adott átlagos felhasználó által havonta illegális IPTV-re költött összeg 

5,74 EUR 
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Az illegális bevétel becslésekor nyilvánvalóvá válik, hogy a piac össznépességhez viszonyított 

nagysága fontos tényezőnek számít. Önmagukban az egyesült királyságbeli, franciaországi és 

németországi fogyasztók átlagosan 532,4 millió EUR-t költenek, ami az engedély nélküli IPTV-hez 

előfizetést kínáló szolgáltatók teljes bevételének 57%-át teszi ki. 

Az uniós országok között lényeges eltérés figyelhető meg egy adott, engedély nélküli IPTV-re 

előfizető átlagos felhasználó tekintetében. Finnországban, Hollandiában és Franciaországban a 

fogyasztók hajlandóak havonta több mint 6 EUR-t fizetni az engedély nélküli IPTV igénybevételéért. 

Szlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban viszont csak 2,5 EUR-t. Nyilvánvaló, hogy a 

fogyasztók nemcsak a jogsértésre, hanem az illegális IPTV-tartalmakhoz való hozzáférés 

megfizetésére való hajlandóság tekintetében is eltérést mutatnak. Számos tényezőt figyelembe kell 

venni az illegális IPTV eltérő tarifáinak meghatározásakor, többek között az online kalózkodási 

arányt, a jogsértéssel kapcsolatos felfogást, az átlagjövedelmet és az IPTV legális forrásokon 

keresztül történő igénybevételéért felszámított díjakat. 
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A jogérvényesítés és az ítélkezési gyakorlat elemzése 

A jogosultak polgári és büntetőjogi intézkedésekhez egyaránt folyamodhatnak. A polgári jogi 

intézkedések a közvetlen jogsértőkkel és a közvetítőkkel szemben is alkalmazandók, beleértve azon 

közvetítőket, amelyek szolgáltatásait jogsértés elkövetéséhez használták. Az IPTV-vel kapcsolatos 

jogsértések megakadályozása érdekében intézkedések alkalmazását lehet kérni az internet-

hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal szemben; ezen intézkedések – legalábbis egyes 

tagállamokban – magukban foglalják az élő közvetítés blokkolására vonatkozó intézkedést, amely 

blokkolja a streaming-szerverekhez való hozzáférést egy adott esemény vagy eseménysorozat 

közvetítése során. Az ilyen intézkedéseknek a jövőbeni jogsértések megakadályozása is célja lehet, 

figyelembe véve az arányosságra vonatkozó feltételt. Továbbá az internetes közvetítők arra 

vonatkozó utasítást kaphatnak, hogy jogsértőkkel kapcsolatos információkat tegyenek közzé; 

előfordulhat azonban, hogy az illegális IPTV-szolgáltatások végfelhasználóira vonatkozó információk 

közzététele nem egyeztethető össze az uniós adatvédelmi joggal. 

Valamennyi uniós tagállamban büntetőjogi intézkedések is rendelkezésre állnak azon IPTV-

szolgáltatókkal szemben, amelyek kereskedelmi nagyságrendű (üzletszerű) jogsértéseket követnek 

el. A tagállamok ítélkezési gyakorlata fontos precedenst jelent az illegális IPTV-szolgáltatásban 

érintett személyek elleni büntetőeljárás tekintetében. Egyes esetekben hosszan tartó 

szabadságvesztést mértek ki a jogsértőkre. 

 

Következtetések és kilátások 

Ez a tanulmány azzal járul hozzá az illegális IPTV jelenségének megértéséhez, hogy átfogó 

interdiszciplináris elemzést ad a témáról. A jelentés az illegális IPTV ökoszisztémájának elemzése 

érdekében összekapcsolja a jogi, gazdasági és technológiai kilátásokat. Ezen túlmenően a 

tanulmány első ízben közöl kvantitatív értékelést arról, hogy az Európai Unióban milyen 

nagyságrendű az illegális IPTV az aktív felhasználók és az illegális tevékenységekből származó 

bevétel tekintetében. 

A jelentés legfontosabb megállapításai alátámasztják, hogy az uniós országokban jelentős mértékű 

az illegális IPTV-vel kapcsolatos tevékenységek előfordulása. A tagállamokban nem egyforma 

helyzet uralkodik, mivel számos tényező, például az online jogsértések aránya, a szellemi 

tulajdonnal kapcsolatos felfogás és az IPTV iránti igény tekintetében eltérés figyelhető meg. Az EU-

28 szintjén a lakosság releváns 3,6%-a vesz igénybe engedély nélküli IPTV-szolgáltatást. Ezek a 

felhasználók közel 1 milliárd EUR összegű illegális bevételt termelnek a szerzői jogokat sértő IPTV-

szolgáltatók számára. A jogszabályi keret és a technikai vonatkozás elemzése alátámasztja, hogy 

az üzleti világ és a kormányok több kihívással is szembesülnek az illegális IPTV problémájának 

megoldása kapcsán. 
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