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Praktikus tanácsok gyűjtő és kereső portálok jogszerű működtetéséhez 
 
Ügyfeleink gyakran fordulnak hozzánk internetes portálok létrehozatalával kapcsolatos kérdésekben. Az 
egyszerű honlapok létrehozása nem okoz túl sok problémát, jogi kérdések elsősorban akkor merülnek fel, 
ha a honlap mögött egy kereső funkcióval támogatott elektronikus adatbázis is működik. Az 
információtechnológia fejlődésével elterjedtek azok a honlapok is, amelyeken nem vagy nem kizárólag a 
honlap üzemeltetője generálja a tartalmat, hanem a felhasználók, a honlapot böngészők is létrehozhatnak 
tartalmakat, fórumokat, blogokat vezethetnek, beleszólhatnak az adott oldal tartalmába és alakíthatják azt. 
Az ilyen honlapok közül talán a legtöbb jogi problémát és kérdést felvető honlapok a web 2.0 alkalmazást 
is magában foglaló gyűjtő és kereső portálok, amelyek más, on-line elérhető adatbázisokban is keresnek és 
ezen keresési eredményeket kulcsszavak alapján egy saját adatbázisba rendezik. Ezek az internetes website-
ok szerzői és szomszédos jogi és elektronikus kereskedelmi jogi kérdéseket is felvetnek, ezért ez a cikk 
útmutatást ad az ilyen portálok üzemeltetőinek, hogyan lehet egy ilyen web 2.0 alkalmazást is magában 
foglaló gyűjtő és keresőportált jogszerűen működtetni. 
 
Hogyan működnek a kereső és gyűjtőportálok? 
 
Az interneten sok olyan gyűjtő és keresőportál működik, ahol a felhasználók kulcsszavak alapján 
kereshetnek az adott témában valamennyi interneten fellelhető tartalom között. Ezekhez a portálokhoz 
általában olyan kereső motor tartozik, amely két típusú keresést végez. Az első keresési szakasz az ún. 
előkeresés, amely során az előre meghatározott kulcsszavak alapján, a kulcsszavakhoz rendelt témákban 
meghatározott, témánként, területenként különböző, mindig az adott témához illő időközönként 
automatikusan adatot gyűjt és tárol. Az előkeresés gyakorisága lehet napi, heti, havi is, függően az adott 
kulcsszóhoz rendelt adott téma internetes tartalmának változási gyakoriságától. Ez az előkeresés nem valós 
idejű keresés, annak eredményeit a portál saját adatbázisába rendezi, és a találatokat meghatározott 
kulcsszavakhoz rendeli. A portál keresőmotorja felhasználja az adatbázissal rendelkező portálok, például 
apróhirdetési oldalak keresőmotorjait is, és az így kapott eredményeket is megjeleníti a találati listában. 
 
Az előkeresés által létrehozott belső adatbázis jelentősen gyorsítja a valós idejű keresést, mintegy „cache”-
ként működve. Ezt támogatva a fenti előkeresési szakaszon felül ezek a portálok általában rendelkeznek 
egy belső keresőmotorral is, amely az előkeresés során összeállított, kulcsszavakon alapuló saját 
adatbázisban történő keresést végzi. Ebben a keresési fázisban a felhasználó által beírt keresendő 
kifejezésre (kulcsszóra) folytatja le a rendszer a keresést és szűkíti az előkeresés során létrehozott 
adatbázisából a konkrét találatokat.   
 
Az ilyen portálok esetében a felhasználó általában testre szabhatja a keresőmotorok beállításait, saját 
igényeinek megfelelően beállíthatja, így ha nem elégedett a keresés alap-beállításaival végzett 
eredményével, saját maga számára beállíthatja a keresés mélységét, vagyis új portálokat jelölhet meg, 
amelyekben a keresőmotor keressen, változtathatja az automatikus előkeresés gyakoriságát, vagy valós 
idejű keresést is végezhet. 
 
Az előkeresés során vizsgált internetes oldalak, fórumok, blogok, portálok tartalmát a rendszer témákhoz és 
kulcsszavakhoz rendeli oly módon, hogy egy adott találat több kulcsszóhoz és témához is kapcsolódhat. Az 
adatbázissal rendelkező portálok esetében nem mentik le és tárolják (többszörözik) a teljes adatbázist 
meghatározott időközönként, hanem az adatbázisban lévő konkrét elemeket válogatja ki a keresőmotor, 
majd hozzákapcsolja az egyes adatbázis tartalmakat a megfelelő kulcsszavakhoz és így kulcsszavanként 
egy új struktúrában, saját adatbázisban tárolja őket és készít róluk tartós másolatot. A fenti mechanizmussal 
tehát a gyűjtő és keresőportál üzemeltetője is létrehoz egy saját adatbázist, amely meghatározott 
kulcsszavak és a kulcsszavakhoz rendelt témák alapján kereshető. 
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A keresőmotorok minden, az adott kulcsszóhoz kapcsolódó témában fellelhető internetes tartalomban 
keresnek, így egyedi honlapokon, gyűjtőportálokon, lap.hu típusú linkgyűjteményekben, apróhirdetési 
portálokon és az azok alapját képező, on-line elérhető adatbázisokban, fórum rovatokban és azok konkrét 
fórum bejegyzéseiben, blogokban és azok konkrét blog bejegyzéseiben is.  
 
 
A rendszer tárolja egyrészt a keresési eredményként megkapott linkeket, másrészt a konkrét honlapok, 
portálok, fórumok, blogok statikus tartalmát és a keresési feltételeknek megfelelő konkrét szövegszerű 
tartalmát is. Tárolásra kerül továbbá ezeknek a kereséskori időállapotában meglévő tartalma, akár több 
időállapotú tartalom is elérhető egyidejűleg (tárolt változat), és a felhasználó által indított valós idejű 
keresés eredményeként megjelenő éppen aktuális időállapotú változat és tartalom is.    
 
A keresési feltételeknek megfelelő találatokat a portál saját arculati elemei alatt, saját keretben jeleníti meg 
oly módon, hogy a konkrét találatok nem csak linkek formájában jelennek meg, hanem a talált konkrét 
tartalmak legrelevánsabb részletei is látszanak, olvashatóak.  
 
Ezt követően tud a felhasználó a kiválasztott találatra kattintani, amelynek következtében a konkrét 
tartalmat tartalmazó adott honlap korábbi keresés során archivált és a rendszerben tárolt tartalma is 
megjelenik, az archivált honlap minden elemével, de mindvégig a rendszer saját grafikus keretében, saját 
arculati elemei alatt. 
 
Az ilyen keresőportálok gyakran a jelszóval védett más honlapokon is képesek keresést végezni, így 
azokon a honlapokon, ahol a kereséshez jelszó szükséges, vagy a felhasználó a kereső által használt jelszón 
keresztül férhet hozzá a tartalmakhoz, ott a rendszer vagy regisztrálja a felhasználót, vagy ha a felhasználó 
már rendelkezik jelszóval, akkor azt meg kell adnia és az ő neve alatt fut le a keresés. A jelszóval védett 
oldalaknál a végső, linkszerű átirányítás a honlapon való regisztrációt követően történhet meg. 
 
A leírt kereső és gyűjtőportálok egyes elemei szerzői jogi és elektronikus kereskedelmi jogi szempontból 
jogszabálysértőek lehetnek.  
 
Jogsértő lehet más honlapok és adatbázisok tartalmának saját adatbázisba való átvétele 
 
Alapvető szerzői jogi szabály, hogy szerzői joggal védett tartalmat, jelenjen meg bármilyen formában, csak 
a szerző engedélyével lehet többszörözni, tárolni vagy bármilyen módon felhasználni. Jogszabálysértőnek 
minősül az előkeresések során rendszeres időközönként visszatérően teljes honlapok rögzítése és tárolása 
abból a célból, hogy azokat kulcsszavakhoz rendelve saját adatbázisba rendezzék, és hogy ezeknek a 
honlapoknak az egyes lementett időváltozatai egymás mellett párhuzamosan tartósan elérhetők és 
kereshetők legyenek. Ez ugyanis sérti a felhasznált, egyébként szerzői jogilag védett gyűjteményes műnek 
minősülő honlapok szerkesztőinek a szerzői jogát, továbbá a honlapokon található egyes szerzői művek 
(irodalmi művek, zeneművek, fotók, a honlap grafikai megjelenítése – arculat – és más, szerzői jog által 
védett művek) szerzői jogosultjainak jogait is.  
 
Abban az esetben, ha ez az előkeresések alkalmával történő tartós rögzítés olyan honlapokat érint, 
amelyeken elérhető adatgyűjtemény az adatok elrendezésének, válogatásának vagy szerkesztésének egyéni, 
eredeti jellege miatt gyűjteményes műnek minősül, az előkeresések során végzett tartós, ismételt és 
rendszeres másolatkészítés sérti az adatgyűjtemény mint gyűjteményes mű szerkesztőjének többszörözési 
jogát. 
 
Ha a tartós másolatkészítés az olyan on-line elérhető adatbázisokat érinti, amelyek egyben a szerzői jogi 
törvény által védett adatbázisnak is minősülnek, akkor az ilyen adatbázisok tartalmi elemei jelentős 
részének kimásolása vagy újrahasznosítása, de akár jelentéktelen részének ismételt és rendszeres 
kimásolása vagy újrahasznosítása is sérti az adatbázis előállító adatbázison fennálló, a magyar és az 
Európai Uniós jogszabályok által biztosított jogait. 
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Jogsértő lehet az is, ha szerzői művek jelennek meg közvetlenül a találati listában 
 
Jogsértő lehet ezen felül az a találat-megjelenítési mód is, hogy a keresési feltételeknek megfelelő konkrét 
találatokat megjelenítő tartalmak releváns részlete teljes egészében megjelenik a találati listában - abban az 
esetben, ha a találati listában így megjelenő tartalom valamilyen szerzői jogilag védett alkotás, mű részlete 
vagy esetleg egésze. Ezek megjelenítéséhez tehát felhasználási engedélyt kell kérni a szerzői jogosulttól, 
ennek elmaradása esetén azonban ez a felhasználás szerzői jogsértésnek minősülhet. 
 
Ha az előző bekezdésben leírt találat-megjelenítési módot szerzői jogilag védett adatbázisok tartalmi 
elemeinek közvetlen megjelenítésére alkalmazzák, akkor ez az adatbázis jelentős részének 
újrahasznosítását, vagy jelentéktelen részének ismételt és rendszeres újrahasznosítását jelenti, amely külön 
hozzájárulás hiányában sérti az adatbázis előállító adatbázison fennálló újrahasznosítási jogát. 
 
A linkekkel való találat megjelenítés is lehet jogsértő 
 
A linkelési technika többféle is lehet, történhet (1) felszíni linkekkel, ami a felhasználót egyik honlapról 
egy másik honlap kezdő vagy fő oldalára vezeti; (2) belső linkekkel, amire kattintással a felhasználó 
közvetlenül egy honlap valamely belső oldalára jut; (3) kerettechnikával, amely során egy honlap keretébe 
kerül beágyazásra függetlenül gördíthető ablakként egy másik honlap tartalma; (4) beágyazott linkekkel, 
vagy más néven dinamikus vagy automatikus linkekkel, ami elsősorban képek megjelenítésére szolgál, és 
egy másik honlapon található elemet (képet) ennek segítségével egy másik honlapba anélkül lehet 
beilleszteni, hogy a hivatkozó honlapot elhagynánk, amely esetben kattintás sem szükséges a link 
aktiválásához, mert a honlap betöltésekor automatikusan működésbe lép a link, behúzva a hivatkozott 
elemet a saját honlapra. 
 
A fenti linkelési módszerek közül a felszíni link, a belső link és a kerettechnika csupán az elérési útvonalat 
adja meg a keresési feltételeknek megfelelő találathoz, amely szerzői jogi szempontból nem minősül 
felhasználásnak, ahhoz szerzői jogosult engedélye sem szükséges, így nem is lehet jogsértő.  
 
A beágyazott (dinamikus, automatikus) linkek esetén viszont a jogi megítélés nem ilyen egyértelmű. A 
magyar bíróságok előtt még nem volt beágyazott linkekkel kapcsolatos ügy, azonban a beágyazott linkek 
alkalmazása esetén megvalósulhat az engedélyköteles felhasználás.  
 
Szintén nem egyértelmű a jogi megítélése az olyan belső linkeknek, amelyek egy olyan oldalra viszik a 
linkre kattintó felhasználót, amelyen a mű letöltése kezdődik meg, illetve a látogató számára egyetlen 
lehetőségként a letöltés adódik (például a közvetlen belső link útján meghivatkozott oldal tartalma 
mindössze egy CD tartalomjegyzéke, ahol a számcímekre kattintva megindul a letöltés). Az ilyen közvetlen 
belső linkeket egyes bíróságok szintén engedélyköteles lehívásra hozzáférhetővé tétellel megvalósuló 
nyilvánossághoz közvetítésnek tekintették, az ilyen közvetlen belső linkekkel kapcsolatban szerzői jogi 
szempontból jogi álláspontunk az, hogy az ilyen linkek lehívásra hozzáférhetővé tétellel megvalósuló 
nyilvánossághoz közvetítésnek minősülnek, és így engedélyköteles felhasználást valósítanak meg. 
 
A nemzetközi és az európai joggyakorlat olyan irányba mutat, hogy amennyiben az adatbázisban való 
keresés eredményét a találati listában nem a konkrét tartalmi elemek megjelenítésével, hanem azok elérési 
útvonalának megadásával, vagyis linkekkel jelenítik meg, akkor, mivel a link technikával nem valósul meg 
többszörözés és nyilvánossághoz közvetítés sem, az adatbázis kimásolásáról és újrahasznosításáról sem 
beszélhetünk (hiszen ezek fogalmilag többszörözést és nyilvánossághoz közvetítést jelentenek).  
 
A védett adatbázisok elemeinek az előkeresés alkalmával történő rögzítése és tartós tárolása, továbbá 
adatbázisba rendezése ettől függetlenül sérti az adatbázis előállító jogait. A védett adatbázisokban való 
keresés és az adatok találatként való megjelenítése ebből következően csak akkor szabad és jogszerű, ha az 
adatbázis tartalmi elemeit a keresés során soha nem többszörözték tartósan, és nem kerül sor a tartalmi 
elemek közvetlen megjelenítésére sem a találati listában, hanem a keresés valós idejű és legfeljebb gyorsító 
tárolóban való időleges többszörözés, tárolás történt, továbbá a találatok linkek formájában jelennek meg és 
nem jelenik meg azonnal kilistázva az összes releváns tartalom. 
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Praktikus tanácsok a jogszerű működtetéshez 
 
Az internetes gyűjtő és kereső portálnak azok a fentiekben megjelölt szolgáltatás-elemei, amelyek a szerzői 
jogi jogosultak egyedi engedélyéhez kötöttek és ennek hiányában valósulnak meg, jogsértő felhasználásnak 
minősülnek.  Annak érdekében, hogy a szolgáltatás ezen jogsértő elemei kiküszöbölésre kerülhessenek és 
hogy a szolgáltatást szerzői jogi szempontból jogszerűen lehessen működtetni, az alábbi praktikus 
tanácsokat érdemes betartani: 
 
Ne kerüljön sor előkeresésre és az előkeresés során sem teljes honlapok, sem a honlapok részét képező 
vagy a honlapokon megtalálható szerzői művek egészének vagy bármely részének tartós lementésére, 
tárolására és egységes, saját adatbázisba való rendezésére.  
 
Arra is érdemes odafigyelni, hogy ugyanígy ne kerüljön sor az előkeresés során az adatbázisnak minősülő 
honlapokról és adatbázisokról sem az adatbázis elemek, tartalmak tartós kimásolására, lementésére, 
tárolására és saját kulcsszavakhoz rendelve saját adatbázisban való elhelyezésére. 
 
A fenti tartós másolatkészítés és tárolás helyett inkább legyen a keresés valós idejű és a honlapokat csak és 
kizárólag gyorsító tárolóban tárolják és ott is csak a keresés lebonyolításához szükséges ideig és mértékben, 
és csak oly módon, hogy egy adott honlap keresés időpontjában aktuális időváltozatán kívül mindig 
legfeljebb csak egy régebbi időállapotú tárolt változat legyen elérhető gyorsító tárolóból. A gyorsító 
tárolóban való tárolás során a honlapok minden újabb indexálásakor változzon a tárolt változat, és mindig 
csak a legfrissebb indexáláskori verzió legyen csak tárolt változatként elérhető.  
 
Általánosságban elmondható, hogy potenciálisan szerzői jog által védett tartalmakat csak a keresőmotor 
működéséhez feltétlenül szükséges ideig érdemes tárolni. 
 
Jogszerűvé teheti a keresőportált az is, ha a keresési eredmények, vagyis a találati lista megjelenítésekor 
nem jelennek meg az adatbázisokból kimásolt adatok konkrétan és a talált tartalmi elemek (szerzői művek, 
szövegek, fényképek, fórum és blog bejegyzések stb.), hanem a találati listában csak ezen konkrét 
tartalmakra mutató linkek jelenjenek meg oly módon, hogy a link maga tartalmazza a keresett kulcsszót, és 
a link alatt rövid szövegben csak a kulcsszavak pár szavas szövegkörnyezetükben jelennek meg. 
 
Érdemes megfogadni azt is, hogy a találati lista linkek formájában történő megjelenítése esetén csak 
felszíni linkeket vagy belső linkeket, illetve kerettechnikát alkalmazzanak, és a beágyazott (dinamikus, 
automatikus), valamint a közvetlen letöltést lehetővé tevő ún. közvetlen belső linkek használatát mellőzzék.  
 
A jelszóval védett oldalakkal kapcsolatban javasolt, hogy az ilyen oldalak esetén a találatok megjelenítése 
ne belső linkkel történjen, vagyis a link ne az oldal belső, releváns tartalmára mutasson közvetlenül, hanem 
a honlap főoldalára, ahol a felhasználó saját döntésén múlik, hogy regisztrál és a belső oldalra belép-e vagy 
sem. 
 
Mivel minden kereső és gyűjtőportál más-más elemeket tartalmaz és különböző keresőmotorokat használ, 
ezért mindenképp érdemes a szolgáltatás beindítása előtt szerzői jogi szakértő ügyvédhez fordulni, aki a 
megvalósítandó portálra nézve konkrét jogi tanácsokat adhat. 
 
 (dokumentum vége) 
 


