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Elô szó

A je len írás ké szí té se so rán szán dé kunk el sô sor ban ar ra irá nyult, hogy a gya kor lati

szak em be rek szá má ra könnyen meg kö ze lít he tô, hasz nál ha tó mó don mu tas suk be 

a mun ká juk so rán fel me rü lô fon to sabb szer zôi jo gi kér dé se ket. Cé lunk, hogy tá mo -

gas suk ôket az ál tal, hogy rá vi lá gí tunk ar ra, mi lyen hely ze tek ben kell fi gye lem mel

len ni ük a jog sza bá lyok ra, me lyek azok a jo gi ke re tek, ame lye ken be lül mo zog ni uk

kel le ne.

A gya kor la ti hasz no sít ha tó ság fô cél já nak szem elôtt tar tá sá val nem is a szer zôi

jo gi tör vény (a to váb bi ak ban: szjt. vagy tör vény) rend sze rét kö vet jük, ha nem a mû -

vek kel kap cso la tos te vé keny sé gek lo gi kai sor rend jé be ren dez tük a re le váns kér dé -

se ket: I. tisz táz zuk, me lyek az al ko tó fo lya mat so rán fel me rü lô kér dé sek (mi a mû,

ki a szer zô/jo go sult), majd II. a mû vel kap cso lat ban a szer zôt/jo go sul tat meg il le tô

jo go kat, vé gül pe dig III. a mû hasz no sí tá sá val kap cso la tos leg fon to sabb ren del ke zé -

se ket mu tat juk be. A IV. rész ben pe dig ki té rünk a szer zôi jo gi ér ték lánc azon to vábbi

szom szé dos jo gi sze rep lô i re, me lyek kel a ko moly ze ne szer zôk és elô adó mû vé szek

mû ve ik, elô adá sa ik so rán kap cso lat ba ke rül het nek.

A szer zôi mû vek kel kap cso lat ban azon ban nem ki zá ró lag szer zôi jo gok lé tez nek,

ha nem több olyan kap cso ló dó te vé keny sé get vé dô jo go sult ság is fel me rül, ame lye ket

eb ben a kör ben is mer tet ni szük sé ges: így az aláb bi szö veg ben tár gya lunk a szer zôi

jo go kon kí vül az elô a dó mû vé szi jo gok ra vo nat ko zó kér dé se ket, hang fel vé tel-elô ál -

lí tói és film elô ál lí tói jo go kat is an nak ér de ké ben, hogy a le he tô leg szé le sebb rá lá -

tást en ged jük a ze ne mû vek kel kap cso la tos jo gi kér dé sek re.

A szö ve get a mû vel kap cso la tos te vé keny sé gek fô ka te gó ri ái sze rint osz tot tuk

be, de az el iga zo dást a fe je ze ti ta go lá son kí vül a kulcs ál lí tá sok és a kulcs ki fe je zé sek

ki eme lé sé vel igyek szünk könnyí te ni. Az adott prob lé ma gya kor la ti meg je le né sé nek

be mu ta tá sá ra a szö veg ben szá mos jog ese tet he lyez tünk el, kon cent rál va e ki ad vány

cél kö zön sé gé re: az ér tô ko moly ze né szek kö ré re.

Fon tos le szö gez ni az ele jén azt is, hogy je len szö veg nem szá mít jo gi ta nács adás -

nak. Cél ja el sô sor ban ál ta lá nos, ko moly ze nét érin tô szer zôi jo gi is me ret ter jesz tés,

és nem konk rét ügyek el dön té se. Konk rét szer zôi jo gi kér dé sek ben – kü lö nö sen, ha

azok nagy ér té kû ek vagy jog vi ta tár gyát ké pe zik – min den kép pen ja va sol juk jo gi

szak em ber ta ná csá nak ki ké ré sét.

2018. no vem ber 15.

Dr. habil. Grad-Gyen ge Ani kó – Dr. Lehóczki Zsó fia





I. Az al ko tó fo lya mat so rán fel me rü lô szer zôi jo gi kér dé sek

• A szer zôi mû és az elô a dó mû vé szi tel je sít mény fo gal ma.

• A mû vek és tel je sít mé nyek egy más köz ti vi szo nya: en ge dély ké rés nél kü li és

engedélyköteles fel hasz ná lá sok.

• A szer zô, a szer zô társ és az elô adó mû vész jo gi de fi ni á lá sa.

• A vé del mi idô, va la mint az örö kö sök, jog utó dok és egyéb jo go sul tak szer zôi jogi

stá tu sza.

1. A vé dett szer zôi mû és elô a dó mû vé szi tel je sít mény

• Szer zôi mû az iro da lom, a tu do mány vagy a mû vé szet kö ré be esô olyan szel le -

mi al ko tás, amely a szer zô szel le mi te vé keny sé gé bôl fa ka dó egyé ni, ere de ti ki -

fe je zés mód ját tük rö zi, amely nem függ mi nô sé gi, mennyi sé gi vagy esz té ti kai

felté te lek tôl.

• Az elô a dó mû vé szi tel je sít mé nyek az elô adó mû vész egyé ni, ere de ti ki fe je zés -

mód ját tük rö zik, ame lyek meg fe le lnek a szak mai eti ka és a szer zôi jog gya kor -

lat ál tal meg ha tá ro zott mi nô sé gi kri té ri u mok nak.

A) Az iro da lom, a tu do mány vagy a mû vé szet kö ré be tar to zó szel le mi al ko tás

A szer zôi mû nek az iro da lom, a tu do mány vagy a mû vé szet kö ré be kell es nie. E krité -

ri um cél ja alap ve tô en az, hogy a szer zôi jo gi vé de lem tár gya it könnyen el le hes sen

ha tá rol ni a töb bi szel le mi al ko tás tól és a rá juk vo nat ko zó vé del mi esz kö zök tôl, el -

sô sor ban az ipa ri lag hasz no sít ha tó mû sza ki ered mé nyek tôl (ame lye ket az iparjog -

védelmi ol tal mi for mák vé de nek). A ze ne mû vek jel lem zô en a (ze ne)mû vé szet kö ré be

tar toz nak, így evi dens mó don ki ter jed rá juk a szer zôi jo gi vé de lem. Azt, hogy mi

tar to zik a mû vé szet kö ré be, nem a jog al ko tó fe la da ta el dön te ni, és nem is a bí ró sá -

go ké, ezt a kér dést az adott mû vé sze ti te rü let kép vi se lôi íté lik meg. Ez a meg ál la -

pí tás ter mé sze te sen igaz a ze ne mû vé szet te kin te té ben is. Fel me rül het így a kér dés,

hogy a mû vé szi ér ték kel nem bí ró ze nék (pl. „kon zerv ze nék”) ese té ben fenn áll hat-e

így a vé de lem.

Hang zó mû vek nem ki zá ró lag ak kor le het nek vé det tek, ha ze ne mû vé szet te rü le -

té re es nek. Vé det tek a több mû vé sze ti ág kép vi se lô i nek kö zös al ko tá sa ként, vagy

több mû vé sze ti ág mû ve lé sé bôl egy al ko tó val lét re jö vô, ún. össz mû vé sze ti al ko tá -

sok is. Lé tez nek olyan hang zó mû vek (pl. hang já té kok, hang zó szob rok), ame lyek

más mû vé sze ti ág ba is be so rol ha tók. Ezek szin tén él vez het nek vé del met, nem szük -

sé ges te hát az, hogy az adott mû szi go rú an vé ve ze ne mû vé sze ti al ko tás le gyen.
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B) A szer zô(k) szel le mi te vé keny sé gé bôl fa ka dó egyé ni, ere de ti szel le mi al ko tás

A szer zôi jo gi vé de lem to váb bi fel té te le, hogy a mû a szer zô egyé ni, ere de ti szel le mi

te vé keny sé gé bôl fa ka dó szel le mi al ko tás le gyen. Az egyé ni ség kö ve tel mé nye sze rint

a mû nek az adott sze mély sze mé lyi sé gé re kell jel lem zô nek len nie. Eb bôl fa kad, hogy

mi ni má lis az esé lye an nak, hogy két sze mély azo nos (vagy igen ha son ló) mû vet

hoz zon lét re egymástól füg get le nül. Az ere de ti ség kö ve tel mé nye pe dig azt je len ti,

hogy a mû nem le het egy má sik mû szol gai má so lá sa. A szol gai má so lás nem csak

a tel jes egye zést je len ti, ha nem azt is, ha a lé nye gi gon do la tok, fon to sabb kom po -

zí ci ós meg ol dá sok azo no sak a két mû ben. (A bí rói gya kor lat 60–70%-os egye zés

ese tén meg ál la pít ja a szol gai má so lást.) Így azok a ze nék is, ame lyek nem fel tét le -

nül bír nak ugyan mû vé szi ér ték kel (pl. „kon zerv ze nék”), de tük rö zik az al ko tó juk

egyé ni, ere de ti szel le mi te vé keny sé gét, szer zôi jo gi vé de lem alatt áll nak.

Nem sza bad meg fe led kez ni azok ról az ese tek rôl sem, mi kor az ere de ti szer zôi

mû jel lem zô ré sze át vé te lé nek mér té ke nem éri el a szol gai má so lás ará nyát,

ugyan is ilyen kor szin tén a szer zôi mû fel hasz ná lá sá ról van szó (leg gyak rab ban át -

dol go zás ról), így az en ge dély ké ré si kö te le zett ség fenn áll.

C) A rög zí tett ség gel kap cso la tos sza bá lyok (hi á nya)

A mû bár mely for má ban va ló rög zí té sé nek vagy an nak el ma ra dá sá nak nincs a vé de -

lem lé te zé sé re ki ha tá sa. A ma gyar szer zôi jo gi sza bá lyo zás nem kö ve te li meg a vé -

de lem elô fel té te le ként, hogy a mû bár mi lyen for má ban (ze ne mû ese té ben hang rög -

zí tés út ján vagy kot tá ban) rög zí tés re ke rül jön. Emi att a jazzimp ro vi zá ci ók, ze nés

performance-ok, az az azok a mû vek, ame lyek ke let ke zé se egy be esik az el sô nyil vá -

nos ság ra ho za ta luk kal, ugyan úgy vé del met él vez het nek, mint a kot tá ban rög zí tett

ze ne mû vek.

Szá mos or szág ban azon ban a vé de lem ke let ke zé sé nek az a fel té te le, hogy a mû

ren del ke zés re áll jon va la mely rög zí tett for má ban. Két ség te len, hogy ez könnyí ti 

a jog sér tés meg ál la pít ha tó sá gát is. Olyan or szá gok ban, ame lyek bár mi lyen (ön kén tes)

regisztrációs le he tô sé get biz to sí ta nak a mû vek szá má ra, a rög zí tés a regisztráció -

hoz is szük sé ges.

A vé de lem te hát ak kor is fenn áll, ha a rög zí tés re a szer zô en ge dé lye nél kül ke -

rül sor (pél dá ul egy élô ôs be mu ta tót va la ki fel vesz a ka me rá já val). Ilyen ese tek ben

az el sô rög zí tés el len is fel tud lép ni a jo go sult. Nem rit ka azon ban az sem, hogy

idô vel a jo go sult ma ga tesz köz zé fel hí vást, hogy mû ve hi va ta lo san nem rög zí tett

elô adá sá nak rög zí té sét bo csás sák ren del ke zé sé re – ez azon ban szin tén a szer zô

dön té si kö ré be tar to zik.

D) A vé dett elô a dó mû vé szi elô adás

Az elô a dó mû vé szi tel je sít mé nyek ese té ben a szak iro da lom szin tén az egyé ni, ere de ti

jel le get je lö li meg a vé de lem fel té te le ként. Jel lem zô en ide tar to zik az éne kes, hang -
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sze res ze ne, tánc, szín mû vé sze ti elô adás, cir kusz mû vé sze ti elô adás. Min den képp

in do kolt azon ban a vé de lem part ta lan ná vá lá sá nak meg aka dá lyo zá sa, eh hez pe dig

„mi nô sé gi” kri té ri um meg ha tá ro zá sa szük sé ges.

Míg a vé dett szer zôi mû jo go sult ja az al ko tó (szer zô), ad dig a vé dett elô a dó mû vé -

szi tel je sít mé nyek hez kap cso ló dó jo gok ere den dô en az elô adó mû vészt il le tik meg.

2. A mû vek egy más köz ti vi szo nya

• A ze ne szer zôk a kom po ná lás so rán jel lem zô en építenek ko ráb bi al ko tá sok ra.

• A mû vek egy más köz ti vi szo nya két nagy cso port ra bont ha tó: az en ge dély ké ré -

si kö te le zett sé gi nél kü li és az az zal já ró fel hasz ná lá sok ra.

• En ge dély ké rés nél kü li a mû vek kö zöt ti kap cso lat kü lö nö sen az ih let me rí tés, az

át hang sze re lés, a már nem vé dett és a vé de lem alatt nem ál ló mû vek fel hasz ná -

lá sa, il let ve a szer zôi jo gi vé de lem szint jét el nem érô, „lé nyeg te len” vál toz ta tá -

sok meg té te le ese tén.

• En ge dély ké rés hez kö tött az ere de ti és a szár ma zé kos mû vek kö zöt ti vi szony az

át dol go zá sok ese tén.

A mo dern al ko tó mód sze rek kel va ló kom po ná lás sem tud meg len ni anél kül, hogy ne

épí te ne az al ko tás so rán olyan mû re, ame lyet ko ráb ban al kot tak. Egyál ta lán nem

rit ka az, hogy ha a mû nem elôz mé nyek nél kül szü le tik, ha nem kap cso ló dik ko ráb -

ban lét re jött, akár más szer zô ál tal al ko tott mû vek hez, eset leg azok ra utal is. Ezek -

nek az össze kap cso ló dá sok nak szá mos mód ja lé te zik, ame lyek re a jog is ár nyalt vá -

la szo kat igyek szik ad ni.

A) En ge dély ké ré si kö te le zett ség nél kü li kap cso lat mû vek kö zött

A mû vek kö zöt ti leg la zább, de még ki mu tat ha tó kap cso lat az ih let. Ha egy mû egy

ko ráb bi al ko tás hoz csak úgy kap cso ló dik, hogy az al ko tót ins pi rál ta a ko ráb bi tel -

je sít mény, de nincs en nél szo ro sabb – az aláb bi ak ban tár gyalt – kap cso lat, az nem

re le váns szer zôi jo gi szem pont ból. Ilye nek le het nek a kü lön bö zô hommage-ok, tisz -

tel gô mû vek is, ame lyek nem hasz nál nak fel konk rét ele me ket va la mely, már meg -

lé vô mû bôl, de ref lek tál nak töb bek kö zött a szer zô éle té re, szer zôi stí lu sá ra.

Az át hang sze re lés, az az az ere de ti tôl el té rô hang szerössze té tel re va ló át írá sok kö -

ré ben az egy sze rû hang sze re lés nem bír szer zôi jo gi je len tô ség gel, ugyan is az elô adás

tech ni kai fel té te le i nek meg vál to zá sa nem je lent hoz zá adott egyé ni, ere de ti jel le gû

tel je sít ményt. Eb ben az eset ben az ere de ti mû szer zô jé tôl te hát nem kell enge délyt

kér ni, más részt vi szont ez együtt jár az zal, hogy aki az át hang sze re lést ké szí ti vagy

elô ad ja, ter mé sze te sen nem fog szer zôi jo gok kal bír ni az áti rat fö lött.

Nem kell en ge dély az ere de ti szer zô tôl ak kor sem, ha már nem vé dett (pl. Bartók

Bé la brá csa ver se nyé nek eset le ge sen új be fe je zé se) vagy vé de lem alatt so sem állt mû -

ve ket (pl. gre go ri án ze ne) dolgoz át va la ki: eb ben az eset ben köz kincs be tar to zá suk

mi att nincs szük ség az ere de ti jo go sult írás be li en ge dé lyé re. Azt, hogy az át dol go -
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zás vé de lem alatt áll-e, a szer zôi jo gi vé de lem fel té te le i nek vizs gá la tá val kell el dön -

te ni. Ha a lét re jött mû nem mu tat fel egyé ni ere de ti jel le get, ak kor az át ala kí tott mû

nem áll szer zôi jo gi vé de lem alatt. Er re ju tott a bí ró ság is a má ig hi vat ko zott

Chopin-eset ben (BH1960.2781.), amely ben nem ál la pí tot ta meg a Chopin E-dúr

etûd jét tánc dal lá át ala kí tó sze mély szár ma zé kos szer zô sé gét. Ab ban az eset ben

azon ban, ha a lét re jött át dol go zás ön ma gá ban vé de lem re ér de mes, ak kor an nak

szer zô jét szer zôi jo gok il le tik meg (ld. er rôl az Artisjus Át dol go zá si Bi zott sá gá val

kap cso la tos gya kor la tát).

A je len leg vé de lem alatt nem ál ló al ko tá sok (pl. stan dard ze nei ele mek vagy nép ze -

nei al ko tá sok) fel hasz ná lá sa sem igé nyel en ge délyt. Más a hely zet ak kor, ha a folk lór

ki fe je zô dé sét már va la ki fel dol goz ta és a to váb bi fel hasz ná lás so rán a szer zô már

nem az ere de ti nép ze né hez, ha nem eh hez a fel dol go zás hoz nyúl.

Nem tar to zik az en ge dé lye zen dô kör be a ze né ben pél dá ul a hang nem vál tás, il -

let ve egyéb olyan át ala kí tás, amely az ere de ti mû vet csu pán más alak ba he lye zi, de

a vég re haj tott vál toz ta tá sok nem lé nye ge sek, nem ere de ti ek és a szer zô egyé ni

kre a ti vi tá sát sem hor doz zák ki fe je zés mód juk ban, rög zí tett alak juk ban.

B) Vé dett mû vek fel hasz ná lá sa az al ko tás ban

Az át dol go zás a mû olyan fel hasz ná lá sa, amely nek so rán akár egyet len, akár több 

a mû bôl egy má sik mû jön lét re. Az át dol go zás ered mé nye ként több szer zôs, egy -

más ból szár maz ta tott (ún. szár ma zé kos) mû vek jön nek lét re, ame lyek nek szá mos

szer zôi jo gi spe ci a li tá sa van.

Az át dol go zás so rán az ere de ti mû bôl egy új, szár ma zé kos mû jön lét re, amely

az át dol go zás kö vet kez té ben szin tén ma gá ban hor doz az ere de ti mû egyé ni, ere deti

jel le gé tôl el kü lö nít he tô, át dol go zó tól szár ma zó és az át dol go zás ban meg je le nô egyé -

ni, ere de ti jel le get. Ez alap ján le het el ha tá rol ni az át dol go zás nak mi nô sít he tô ese -

te ket azok tól az ese tek tôl, ami kor csu pán a mû va la mely nem egyé ni, ere de ti jel legû

meg vál toz ta tá sa tör té nik meg, de új mû nem jön lét re. To váb bá ez kü lön böz te ti meg

az át dol go zá so kat azok tól az ese tek tôl is, ami kor a te vé keny ség ugyan egyé ni, ere -

de ti mû lét re ho zá sá ra irá nyul, de az „alap anyag” nem szer zôi mû. Azt sem te kint jük

át dol go zás nak, ha az alap anyag ugyan szer zôi mû, de már nem áll vé de lem alatt.

To váb bá ak kor sem be szé lünk át dol go zás ról, ha a ko ráb bi és az újon nan lét re jö vô

mû köz ti kap cso lat en nél gyen gébb, pél dá ul csu pán ih let rôl van szó. (Ld. fent.)

Át dol go zás pél dá ul a mû:

• for dí tá sa (ez alatt alap ve tô en a mû for dí tás ér ten dô, de a nem tel je sen kö tött

szak for dí tá sok is hor doz hat nak egyé ni, ere de ti jel le get);

• szín pa di, ze nei fel dol go zá sa;

• film re va ló át dol go zá sa;

• a film al ko tás át dol go zá sa

és a mû min den más olyan meg vál toz ta tá sa is, amely nek ered mé nye kép pen az

ere de ti mû bôl szár ma zó más mû jön lét re. Át dol go zás lét re jö het szer zôi jo gi vé de -

lem alatt ál ló mû bôl – ek kor en ge délyt kell kér ni az ere de ti mû jo go sult ja i tól –, vagy

vé de lem alatt nem ál ló (le járt vé del mi ide jû vagy folk lór) al ko tás ból is.
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Az át dol go zás va gyo ni jo ga szo ros kap cso lat ban áll a mû in teg ri tá sá hoz va ló

sze mély hez fû zô dô jog gal: a szer zô ál tal a mû át dol go zá sá ra adott en ge dély nem

aka dá lyoz za azt, hogy az át dol go zás so rán vég zett va la mely át ala kí tás a szer zô sze -

mély hez fû zô dô jo ga it, kü lö nö sen a mû in teg ri tá sá nak vé del mét sért se. En nek esé lye

csök kent he tô a rész le tes fel hasz ná lá si en ge déllyel, de ha ilyet nem kö töt tek, ak kor

a szer zô a jo gai vé del mé ben fel lép het. A Szer zôi Jo gi Szak ér tô Tes tü let (SZJSZT,

Tes tü let) gya kor la ta so rán ki mond ta, hogy szö ve ges ze ne mû ese té ben a ze né hez új

szö veg kap cso lá sa és olyan mû sor ban va ló en ge dély nél kü li fel hasz ná lá sa, amellyel

a szer zô nem tud azo no sul ni, egy szer re sér ti a mû in teg ri tá sát és az át dol go zás hoz

va ló jo got mind a ze ne szer zô, mind a szö veg író te kin te té ben.

Az át dol go zá sok ese té ben fel me rül a név fel tün te tés jo ga is, hi szen ilyen kor az

ere de ti és a szár ma zé kos mû szer zô jé nek ne vét egya ránt fel kell tün tet ni. A gya kor -

lat fog lal ko zott az zal, hogy át dol go zás nak te kint he tô-e a fil mes ka zet ta bo rí tók ma -

gyar nyel vû ki a dá sa, il let ve a ka zet ta bo rí tón a for gal ma zó vagy a ter ve zô ne vé nek

fel tün te té se kö te le zô-e. Eb ben az ügy ben a Tes tü let meg ál la pí tot ta, hogy a ma gyar

ter ve zô mun ká ja (a ka zet ta bo rí tó ma gyar nyel vû meg ter ve zé se) nem éri el az át -

dol go zás szint jét, te kin tet tel ar ra, hogy a ter ve zô nek ún. „uta sí tás gyûj te mé nyek”

se gít sé gé vel kel lett dol goz nia, amely uta sí tá sok ki zár ták az egyé ni, ere de ti al ko tás

lét re jöt tét, így az alap mû csak mé re tek te kin te té ben vál to zott meg.

Az át dol go zás hoz a szer zô hoz zá já ru lá sát fel hasz ná lá si szer zô dés sel ad ja meg.

A fel hasz ná lá si en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ter jed ki a mû át dol go zá sá ra,

az az er rôl ki fe je zet ten ren del kez ni kell a fel hasz ná lá si szer zô dés ben. Ugyan ak kor

vi szont, ha a szer zô a mû (bár mely, akár át dol go zás nak mi nô sü lô, akár azt el nem

érô) fel hasz ná lá sá hoz hoz zá já rult, ak kor a fel hasz ná lás hoz el en ged he tet len vagy

nyil ván va ló an szük sé ges, a mû lé nye gét nem érin tô vál toz ta tá so kat kö te les vég re -

haj ta ni. Ha ezt a kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a fel hasz ná ló a vál toz ta tá so kat ma -

ga, kü lön hoz zá já ru lás nél kül is vég re hajt hat ja.

Az át dol go zá si jog gal ren del ke zô ere de ti szer zô és az át dol go zó (itt: fel hasz ná ló)

szer zô a vé del mi idôn be lül össze lesz nek lán col va, az az az át dol go zás vé del mi ide -

je ki hat az át dol go zott mû re is, de csak olyan mó don, hogy az át dol go zás fel hasz -

ná lá sá hoz vé gig szük sé ges az ere de ti szer zô (il let ve jog utód ja) hoz zá já ru lá sa is.

Az át dol go zás va gyo ni jo ga kap csán sok szor fel ve tô dik az a kér dés, hogy az ere -

de ti mû szer zôi jo go sult já nak en ge dé lye nél kül szü le tett át dol go zás szer zô je ré sze -

sül het-e egyál ta lán szer zôi jo gi vé de lem ben. Itt az az el lent mon dás fe szül, hogy ez

a szer zô, bár egyé ni, ere de ti jel leg gel bí ró, te hát a szer zôi jo gi vé de lem fel té te le it

ki me rí tô al ko tást ho zott lét re, ön ma ga szer zôi jo got sér tett ez zel a te vé keny sé gé -

vel. A szer zôi jo gi vé de lem azon ban nem szab ja a vé de lem ke let ke zé sé nek fel té te -

lé ül, hogy a szer zôi al ko tás csak ak kor áll hat vé de lem alatt, ha az más szer zôi jo -

gát nem sér ti. Ezért ki kell mon da ni, hogy a szár ma zé kos mû szer zô jét is meg il le ti

a szer zôi jo gok összes sé ge. Ez a kí vü lál ló har ma dik sze mé lyek, de még az érin tett

ere de ti mû szer zô je fe lé is azt je len ti, hogy a szár ma zé kos mû vet a szár ma zé kos mû

szer zô jé nek en ge dé lye nél kül nem hasz nál hat ják fel, il let ve e szer zô sze mély hez

fû zô dô jo ga it is tisz te let ben kell tar ta ni. A szár ma zé kos mû jog sér tés ál la po tá ban

lé vô szer zô je azon ban az ere de ti mû szer zô jé nek jog sér té si igé nye i vel szem be sül,

il let ve a mû vet fel hasz nál ni ma ga is csak az ere de ti szer zô en ge dé lyé vel tud ja. Nem
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en ge dé lye zett, de ér dek lô dés re szá mot tar tó szár ma zé kos al ko tá sok ese tén ez az

ál la pot fel old ha tat lan patt hely ze tet ered mé nyez het.

Vé dett mû vek át dol go zá sa ese tén a jog dí jak nak az ere de ti és szár ma zé kos szer -

zô kö zöt ti meg osz tá sá ra a szer zôi jo go sul tak meg ál la po dá sa az irány adó alap ve tô en.

A szer zôi jog díj a szár ma zé kos szer zôt szer zôi hoz zá adott tel je sít mé nyé nek az

ará nyá ban il le ti meg.

A ké sôbb tár gyalt, ún. kö zös jog ke ze lés kö ré ben ezt az arányt a kö zös jog ke ze lô

Artisjus-fel osz tá si sza bály za ta sze rint ön sza bá lyo zá sa ke re té ben ál la pít ja meg azon

mû vek ese té ben, me lye ket az egye sü let kö zös jog ke ze lés ke re té ben nyil ván tar tás ba

vesz. (A pon tos há nya dok meg ál la pí tá sa te hát nem fel té te le a szer zôi jo gi vé de lem -

nek.) E sze rint a szer zôi jo gi ol ta lom alá nem tar to zó mû vek át dol go zá sa ese tén:

• a ko moly ze nei mû vek ki vé te lé vel a szár ma zé kos szer zô szer zô sé gi ará nya 

a ze nei rész 25%-a;

• ko moly ze nei mû vek ese tén, il let ve ha a nem ko moly ze nei mû szár ma zé kos

szer zô je ezt ké ri, az át dol go zás té nyét az Artisjus Át dol go zá si Bi zott sá gai ál -

la pít ják meg. A szár ma zé kos ze ne szer zô szer zô sé gi ará nya meg ál la pí tott át -

dol go zás ese tén a ze nei rész 25%-a vagy 50%-a le het.

3. A szer zô és az elô adó mû vész

• Szer zô az az em ber, aki a mû vet meg al kot ja.

• Azok ban az ese tek ben, mi kor a mû több szer zô al ko tó te vé keny sé gé nek ered -

mé nye kép pen jön lét re, több szer zôs mû vek rôl és szer zô tár sak ról be szé lünk.

• Elô adó mû vész az az em ber, aki az iro dal mi vagy mû vé sze ti al ko tá sok vagy 

a folk lór ki fe je zô dé se it elô ad ja, köz ve tí ti a kö zön ség szá má ra.

• A szer zô mû ve it a szer zô éle té ben és a ha lá lát kö ve tô en még 70 éven ke resz tül

vé dik a szer zôi jo gok. A szer zô ha lá la után – a vé del mi idôn be lül – jog utód jai

gya ko rol ják a fenn ma ra dó jo go kat.

• Az elô a dó mû vé szi tel je sít mé nyek vé del mi ide je vál to zó. A vé del mi idô szá mí tá -

si mód ja és hossza szá mos té nye zô tôl függ.

A) A szer zôk és a szom szé dos jo gi jo go sul tak ál ta lá ban

A szer zôi jog vi szony sa já tos sá ga, hogy csak a jo go sult ját is mer jük, ôt tud juk azo no -

sí ta ni, ve le szem ben pe dig min den ki más kö te le zett ar ra, hogy tisz te let ben tart sa e jo -

go kat. A jo go sul tak (va gyis a szer zôk – pl. ze ne szer zôk, szö veg írók –, kap cso ló dó

jo gi jo go sul tak – pl. elô adó mû vé szek, hang fel vé tel-elô ál lí tók –, örö kö se ik vagy jog -

utód ja ik) ki zá ró la gos sze mély hez fû zô dô és va gyo ni jo go sult sá go kat él vez nek 

a mû vek és tel je sít mé nyek te kin te té ben.

A szer zôk te hát mû ve ik, míg a szer zôi jog hoz kap cso ló dó jo gi jo go sul tak tel je sít -

mé nye ik ki zá ró la gos, teljes körû urai. Kö vet ke zés kép pen a szer zôi és kap cso ló dó jo -

gi jog vi szony ke let ke zé sé hez min den eset ben szük ség van egy jo go sult ra, akit meg -

il let nek a ki zá ró la gos jo gok, aki jo go sult a mû vek és tel je sít mé nyek te kin te té ben
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sze mély hez fû zô dô és va gyo ni jo go kat gya ko rol ni, a fel hasz ná lók szá má ra eze ket

en ge dé lyez ni, va la mint fel lép ni az eset le ges jog sér té sek kel szem ben.

A fel hasz ná lók szé les kö re – va gyis a szer zôi jog vi szony kötelezettjei – te hát

amel lett, hogy el is me rik a jo go sul tak ki zá ró la gos sze mély hez fû zô dô és va gyo ni jo -

ga it, kö te le sek a jo go sul tak jog gya kor lá sát tûr ni és tar tóz kod ni azok nak a meg za -

va rá sá tól.

A jo go sult ság lét re jöt té hez el sô sor ban egy szer zô re van szük ség, ar ra a ter mé -

sze tes sze mély re, aki a mû vet meg al kot ja, majd olyan köz ve tí tôk re, akik ar ra vál -

lal koz nak, hogy a szer zôi mû ve ket akár sa ját sze mé lyes köz re mû kö dé sük kel, akár

szak mai tu dá suk kal és anya gi hoz zá já ru lá suk kal, köz vet le nül vagy köz ve tett mó don

el jut tat ják a kö zön ség hez. (Fon tos meg je gyez ni, hogy ha a szer zô a vé de lem idô -

tar ta ma alatt be azo no sít ha tat lan ná, el ér he tet len né vá lik, az ön ma gá ban nem ered -

mé nye zi a szer zôi jo gi vé de lem meg szû né sét.) A köz ve tí tôk te hát a szer zôi mû vek

fel hasz ná lói, ám ki emel ke dô fon tos sá guk mi att meg ha tá ro zott cso port ja ik ma guk is

jo go sul tak ká vál tak, az az sa ját ab szo lút szer ke ze tû és ki zá ró la gos jo go kat kap nak

sa ját, ti pi ku san a szer zôi mû ve ket meg je le ní tô tel je sít mé nye ik fe lett, ame lyet szer -

zôi jog hoz kap cso ló dó jo gok nak ne ve zünk, jo go sult ja it pe dig kap cso ló dó jo gi jo go -

sul tak nak.

A szer zôi jog hoz kap cso ló dó jo gi jo go sul tak szá munk ra fon tos cso port ja a szom -

szé dos jo gi jo go sul tak kö re. E jog ala nyok kö zé tar toz nak az elô adó mû vé szek, a hang -

fel vé tel-elô ál lí tók, a film elô ál lí tók, va la mit a rá dió- és te le ví ziószer ve ze tek. Szá -

muk ra a jog al ko tó a szer zôi jog hoz ha son ló, de an nál tar tal má ban és ter je del mé ben

is szû kebb kö rû sze mély hez fû zô dô és va gyo ni jo go kat biz to sít.

B) A szer zô és a szer zô ség

A szer zô sze mé lye kulcs fon tos sá gú és el sôd le ges a szer zôi jog szem pont já ból, hi szen

hoz zá kap cso ló dik a mû, amely a vé de lem tár gya, és ôt il le tik a jo gok. A tör vé nyi fo -

ga lommeghatározás igyek szik a le he tô leg egyér tel mûb ben kö rül ír ni a szer zô sze -

mé lyét, ami kor úgy ren del ke zik, hogy a szer zôi jog azt il le ti, aki a mû vet meg al kot ta.

A szer zôi jog te hát az al ko tás té nyé bôl fa ka dó jo go sult ság, ez alól a ma gyar jog

alap ján nincs ki vé tel.

A szer zô ki zá ró lag ter mé sze tes sze mély le het. A kon ti nen tá lis, és így a ma gyar

szer zôi jog egyik leg lé nye gibb alap el ve, hogy a kre a tív, egyé ni és ere de ti alkotó-

munkához szük sé ges szel le mi tel je sít ményt ter mé sze té nél fog va csak em ber tud

nyúj ta ni, ki zár va ez zel a szer zôi mi nô ség meg szer zé sé bôl más sze mé lye ket (jo gi,

illet ve jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zô sze mé lye ket), gé pe ket (ide ért ve a mes -

ter sé ges in tel li gen ci át), vagy egyéb élô lé nye ket (pl. da lo ló ku tyá kat).

Így olyan szer ve ze tek, mint a ki a dók, me nedzs mentszer ve ze tek, ügy nök sé gek,

mun kál ta tók nem vál hat nak ab ovo szer zôi jo go sul tak ká, ám jog utód lás, vagy tör -

vény ben meg ha tá ro zott jog át szál lás út ján sze rez het nek szár ma zé kos jo got a szer -

zôi mû vek va gyo ni jo ga i nak önál ló – sa ját ne vük ben, sa ját ja vuk ra – tör té nô gya -

kor lá sá ra, il let ve a jog sér tés el le ni fel lé pés re. A szer zôi sze mély hez fû zô dô jo gok

azon ban cél juk nál fog va mind vé gig el vá laszt ha tat la nul ta pad nak a szer zô sze mé -
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lyé hez: nem ru ház ha tók át, il let ve nem száll hat nak át más sze mély re, és a szer zô

sem mond hat le ró luk.

C) Szer zô tár sak a szer zôi jog ban

Igen gyak ran elô for dul, hogy a szer zôi mû vet nem egy, ha nem több em ber kö zö sen

al kot ja, ek kor szer zô tár sak (több szer zôs) mû ve i rôl be szé lünk. A több szer zôs mû vek

há rom cso port ba so rol ha tók, at tól is füg gô en, mi lyen a szer zôk egymáshoz va ló vi -

szo nya: egymásra te kin tet tel vagy egymástól füg get le nül, egy idôben vagy idô ben

el kü lön ül ten al kot nak.

A több szer zôs mû vek há rom nagy ka te gó ri á ja a kö vet ke zô:

1. Szár ma zé kos mû vek

2. Ere de ti több szer zôs mû vek

2.1. Több szer zôs ere de ti mû vek

2.1.1.Kö zös mû vek

2.1.2.Együt te sen lét re ho zott mû vek

2.2. Gyûj te mé nyes mû vek

3. Fil mek

a) Szár ma zé kos mû vek

A szár ma zé kos al ko tá sok kö ré ben más szer zô mû vé nek át dol go zá sa is szer zôi jo gi

vé de lem alatt áll, ha an nak egyé ni, ere de ti jel le ge van, ter mé sze te sen az ere de ti mû

szer zô jét meg il le tô jo gok sé rel me nél kül. Az át dol go zás ese té ben az ere de ti szer zô

a szár ma zé kos szer zô re te kin tet nél kül al kot ja sa ját mû vét, ame lyet an nak el ké szül te

után, va gyis idô ben el tér ve egy má sik szer zô sa ját egyé ni, ere de ti ki fe je zés mód já -

val ki egé szít, így hoz va lét re egy szár ma zé kos mû vet, amely nek azon ban az ere deti

mû fon tos ré szét al kot ja, ab ban fel is mer he tô. Az át dol go zás jog sze rû sé gé hez tehát

szük sé ges, hogy a szár ma zé kos szer zô át dol go zá si en ge délyt kap jon az ere de ti mû

szer zô jé tôl. Az ere de ti és a szár ma zé kos szer zô jo gi stá tu szá ban azon ban sem mi -

lyen el té rés nincs, mind ket tô jü ket ugyan azon szer zôi jo gok il le tik meg, ame lye ket

együt te sen gya ko rol hat nak a szár ma zé kos mû te kin te té ben, ki vé ve a szár ma zé kos

mû vel szem ben fenn ál ló jog sér té sek ese tén, mert az el len önál ló an is fel lép het nek.

Elô for dul, hogy az át dol go zá sok ered mé nye kép pen össze kap csolt mû vek (2.1.)

szü let nek, a szer zôk stá tu szá ra eb ben az eset ben ugyan azok a sza bá lyok vo nat koz -

nak, mint ami ket az ere de ti több szer zôs mû vek nél (2.) is mer te tünk. Át dol go zá sok

út ján vál nak (szár ma zé kos) szer zô vé töb bek kö zött a ver sek meg ze né sí tôi, a ze ne -

mû vek meg fil me sí tôi, vagy akár a lib ret tók for dí tói is.

b) Több szer zôs ere de ti mû vek

A ze né ben az át dol go zá son túl leg gyak rab ban kö zös mû vek el ké szí té sé ben vesz

részt több szer zô, amely eset ben az ere de ti több szer zôs mû vek (2.) szer zô tár sai

együt tes el ha tá ro zás ból, egy szer re és egymásra te kin tet tel al kot ják meg kö zös (2.1.)

vagy össze kap csolt ze ne mû vü ket.
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Kö zös mû rôl be szé lünk ak kor, ami kor pél dá ul két ze ne szer zô olyan mó don al kot

meg egy ze ne mû vet, hogy an nak nem le het egyes, jól el kü lö nít he tô ré sze it egyi kük -

nek vagy má si kuk nak tu laj do ní ta ni. Ilyen jel lem zô en egy több ze ne szer zô ál tal al -

ko tott ze nés szín pa di mû. Ez azt je len ti, hogy a szer zôi jo guk kö zös, de a jog sér tés

el len kü lön-kü lön is fel lép het nek.

A kö zös mû ka te gó ri á ján be lül lé tez nek olyan össze kap csolt mû vek is, ame lyek

egyes ré sze it el tud juk ha tá rol ni, és eze ket a ré sze ket kü lön-kü lön az egyes szer -

zôk höz tud juk köt ni. Ilyen együtt mû kö dés jel lem zô en a ze ne szer zô vel és szö veg író -

val is ren del ke zô ze ne mû vek több sé ge. A szer zôk ezek ben az ese tek ben is együtt

gya ko rol ják a tel jes mû te kin te té ben szer zôi jo ga i kat, ha bár a sa ját ré szük te kin te -

té ben a szer zôi jog kü lön-kü lön is gya ko rol ha tó amel lett, hogy pél dá ul a ze ne mû

bár mely rész nek – ze né jé nek vagy szö ve gé nek – más mû vel va ló össze kap cso lá sá -

hoz min den szer zô hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

Va gyis mind két kö zös mû ka te gó ria szer zô tár sai együt te sen gya ko rol ják szer zôi

jo ga i kat a tel jes mû fe lett, va la mint együt te sen és kü lön-kü lön is fel lép het nek a mû -

vel kap cso la tos jog sér té sek kel szem ben.

c) Gyûj te mé nyes mû vek

Elô for dul hat, hogy egy már lé te zô ze ne mû önál ló an, vagy akár hang fel vé tel be fog -

lal tan egy gyûj te mé nyes mû (2.2.) ré szé vé vá lik. Eb ben az eset ben nem át dol go zás -

ról lesz szó, hi szen az ere de ti ze ne mû vál to zat lan for má ban ké pe zi ré szét a gyûj -

te mény nek, amely nek egé szé re a gyûj te mény szer kesz tô je sze rez szer zôi jo got,

amennyi ben a tar ta lom össze vá lo ga tá sa, el ren de zé se vagy szer kesz té se so rán szer -

zôi tel je sít ményt nyújt, va gyis az egyé ni, ere de ti jel le gû. Ilyen le het egy te ma ti kus

vá lo ga tásal bum, de akár egy kot ta gyûj te mény is. Eb ben az eset ben a szer kesz tô

olyan szer zô társ, akit ere de ti szer zô nek te kin tünk. A szer kesz tô szer zôi jo ga azon -

ban nem érin ti a gyûj te mény ré szét ké pe zô mû vek önál ló szer zôi jo gát. Ah hoz, hogy

a gyûj te mé nyes mû be jog sze rû en ke rül je nek szer zôi al ko tá sok, a szer kesz tô nek 

a szer zôk több szö rö zé si en ge dé lye, il let ve ah hoz, hogy a szer kesz tô a szer zôi mû ve -

ket tar tal ma zó gyûj te mé nyes mû vet fel hasz nál has sa, a szer zôk to váb bi en ge dé lyei

szük sé ge sek. A gyûj te mé nyes mû egé szé nek szer zôi jo ga it a szer kesz tô a szer zôk

ne vé ben is önál ló an gya ko rol ja.

d) Film

A film al ko tá sok (3.) pe dig ta lán a leg komp le xebb szer zô ség gel ren del ke zô több szer -

zôs mû vek, ame lyek a ze ne szer zôk és szö veg írók te kin te té ben le het nek ere de ti

közös, de akár át dol go zott – meg fil me sí tés so rán lét re jött – szár ma zé kos mû vek is.

A szer zôk stá tu szá ra e több szer zôs mû vek te kin te té ben bô veb ben a Hang fel vé te -

lek, film fel vé te lek fe je zet ben té rünk ki.

e) A szer zô ség tény kér dés

A több szer zôs mû vek al ko tó i nak ese té ben is igaz te hát, hogy a szer zô ség tény kér -

dés, amely ki zá ró lag ab ban az eset ben ál la pít ha tó meg, ha a szer zôk ak tí van és al -

ko tó jel leg gel – ah hoz egyé ni és ere de ti ki fe je zés mód juk kal hoz zá já rul va – vesz nek

részt a mû al ko tás fo lya ma tá ban. Eb bôl kö vet ke zô en a nem al ko tó jel le gû te vé keny -

17

I. Az alkotófolyamat során felmerülő szerzői jogi kérdések



ség vég zé se nem tesz sem szer zô vé, sem szer zô társ sá. En nek okán nem te kin tünk

klasszi ku san szer zô ként pél dá ul a ze nei pro du ce rek re, lek to rok ra vagy hang mér nö -

kök re.

Nem te kin tünk szer zô társ ként a szer zôi mû vek elô adó mû vé sze i re sem, ho lott az

vi tat ha tat lan, hogy a mû vek elô adá sai so rán min dig tet ten ér he tô az elô adó mû vé -

szek egyé ni sé ge, és eh hez gyak ran tár sul ere de ti ki fe je zés mód is. Az elô adók sze -

mé lyi sé gé bôl fa ka dó, kre a tív tel je sít mé nye azon ban a mû kö zön ség szá má ra tör té nô

in terp re tá ci ó já nak, a meg je le ní tés fo lya ma tá nak im ma nens ré szei, nem pe dig a mû

meg al ko tá sá nak. Ez per sze nem je len ti azt, hogy ki vé te les eset ben nem for dul hat

elô a mû vek elô adá sai so rán olyan, az elô adó mû vész tôl ér ke zô át ala kí tás a szer zôi

al ko tá son, an nak a szer zôk re jel lem zô egyé ni, ere de ti jel le get mu ta tó meg vál toz ta -

tá sa, amely ôt már át dol go zó vá – szár ma zé kos szer zô vé – te szi. Alap eset ben vi -

szont az elô adó mû vé szek szom szé dos jo gi stá tu sza el kü lön ül a szer zô ké tôl.

D) Az elô adó mû vé szek mint szom szé dos jo gi jo go sul tak

A szer zôi jo gi sza bá lyo zás a ter mé sze tes sze mé lyek két cso port já nak biz to sít jo go -

sult sá go kat, ame lyek kö zül az egyik a szer zô ké, a má sik pe dig az elô adó mû vé sze ké.

Az szjt. nem ad fogalommeghatározást az elô adó mû vész te kin te té ben, ám a Ma -

gyar or szág ál tal is ra ti fi kált re le váns nem zet kö zi egyez mé nyek de fi ní ci ói és a ha zai

jog gya kor lat alap ján elô adó mû vé szek azok a szí né szek, éne ke sek, ze né szek, tán co -

sok és más ter mé sze tes sze mé lyek, akik az iro dal mi vagy mû vé sze ti al ko tá so kat vagy

a folk lór ki fe je zô dé se it meg je le ní tik, el ének lik, el be szé lik, el sza val ják, el játsszák, in ter -

p re  tál ják, vagy más mó don elô ad ják. Ma gyar or szá gon elô a dó mû vé szi jog il le ti az ar -

tis ta mû vé sze ket és azo kat a köz re mû kö dô ket is, akik – pél dá ul a kar mes te rek hez

vagy szín há zi ren de zôk höz ha son ló an – köz ve tett mû vé szi elô adást nyújtanak.

Az elô adó mû vé szek vé del me szo ro san össze függ a szer zô ké vel, hi szen – a folk -

lór, il let ve az ar tis ta mû vé szet kü lön bö zô meg je le ní té se in kí vül – az elô adó mû vé szek

csak azok ra a tel je sít mé nye ik re él vez nek szom szé dos jo gi vé del met, ame lyek so rán

a szer zôk ál tal meg al ko tott iro dal mi vagy mû vé sze ti al ko tá so kat ad nak elô – egyé -

ni, sze mé lyes jel leg gel bí ró, kre a tív mó don köz vet le nül vagy köz ve tet ten – a kö zön -

ség szá má ra. Nem számítanak ezek alap ján elô adó mû vész nek egy film sta tisz tái

vagy egy do ku men tum film szí né szei, hi szen ná luk vagy a vé de lem meg szer zé sé hez

szük sé ges mi ni má lis sze mé lyes, egyé ni jel leg hi ány zik, vagy pe dig az iro dal mi, mû -

vé sze ti al ko tás, il let ve a folk lór in terp re tá ci ó já nak fel té te le.

Min den szom szé dos jo gi jo go sult ra, így az elô adó mû vé szek re is igaz, hogy amel -

lett, hogy a szer zôi jog a szer zô ké hez ha son ló jo go sult sá go kat biz to sít szá muk ra,

nem vál nak szer zô vé, sôt, a szer zôk szem pont já ból vizs gál va ép pen hogy fel hasz -

ná lók nak mi nô sül nek. Ahogy egy hang fel vé tel sem ké szül het anél kül, hogy a fel vé -

te len rög zí tett mû vek szer zô je ar ra en ge délyt ad jon, egy szer zô vé dett ze ne mû vét

sem játsz hat ja egy ze ne kar, éne kel he ti el egy éne kes en ge dély nél kül. A szom szé dos

jo gok te hát nem ol vaszt ják ma guk ba a szer zôi jo got, sem for dít va. Ab ban az eset -

ben sem, ha a mû szer zô je egy ben an nak elô adó ja is. A szer zôi jog és az elô a dó mû -

vé szi szom szé dos jog pár hu za mo san il le ti meg a jo go sult ter mé sze tes sze mélyt. 
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A szer zôi mû fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re te hát – né hány ki vé tel lel – a vé de -

lem ben ré sze sít he tô tel je sít mény lét re ho zá sá hoz, lét re jöt té hez is szük ség van. 

A szom szé dos jo gi jo go sul tak mû fel hasz ná lá sa a jo go sí tás szem pont já ból nem él -

vez sem mi lyen ked vez ményt egy ilyen jo go sult sá gok kal nem ren del ke zô fel hasz -

ná ló é hoz ké pest.

E) A szer zôk és az elô adó mû vé szek jo gi stá tu sza, azo nos sá gok és el té ré sek

A szer zôk és az elô adó mû vé szek ki zá ró lag ter mé sze tes sze mé lyek, em be rek le het -

nek. A szer zôk egyé ni és ere de ti alkotómunkájukkal iro dal mi, mû vé sze ti vagy tu -

do má nyos mû ve ket hoz nak lét re, amely te kin te té ben ôket szer zôi – sze mély hez fû -

zô dô és va gyo ni – jog il le ti meg, míg az elô adó mû vé szek sze mé lyes jel le gû, egyé ni

köz re mû kö dé sük kel je le ní tik meg a mû vé sze ti és iro dal mi szer zôi al ko tá so kat a kö -

zön ség szá má ra, mely tel je sít mé nye ik te kin te té ben a szer zôk jo ga i hoz ha son ló, de

azok nál ter je de lem ben és tar ta lom ban is szû kebb kö rû szom szé dos sze mély hez fû -

zô dô és va gyo ni jo go kat él vez nek.

Ahogy a szer zôi mû vek, az elô a dó mû vé szi tel je sít mé nyek vé del me sem függ

mennyi sé gi, mi nô sé gi, esz té ti kai jel lem zôk tôl vagy a szín vo nal ra vo nat ko zó ér ték -

íté let tôl. Va la mint szin tén igaz mind két jog ra, hogy a jo gi vé de lem for mai kö ve tel -

mé nyek – pél dá ul meg ha tá ro zott rög zí té si mód, il let ve nyil ván tar tás ba vé tel – nél -

kül csu pán a mû, il let ve a tel je sít mény lét re jöt té nek té nyé nél fog va éled fel.

A szer zôi jog és az elô adók jo ga köz ti ha son ló ság azon alap szik el sô sor ban, hogy

mind két jo go sul ti cso port ese té ben sze mély hez fû zô dô jo gok gon dos kod nak a mû -

vek szer zô höz, il let ve a tel je sít mé nyek elô adó hoz kap cso lá sá ról; va gyo ni jo gok biz -

to sít ják a mû vek és a tel je sít mé nyek ki zá ró la gos fel hasz ná lá si és en ge dé lye zé si jo -

ga it, il let ve a jo go sult hoz zá já ru lá sá tól nem füg gô díj igé nye ket; va la mint ha son ló

sza bá lyo zás alatt áll nak a jog gya kor lás el len ôr zé sét biz to sí tó, vé del mi esz kö zök,

mint pél dá ul a kö zös jog ke ze lés vagy a jog ér vé nye sí tés mód jai.

A jo gok köz ti kü lönb ség pe dig ott ér he tô tet ten, hogy az elô adó mû vé szek te kin -

te té ben az szjt. min dig ki me rí tô fel so ro lást tar tal maz a jo gok ról, el len tét ben a szer -

zôk szá má ra jut ta tott ál ta lá nos, ki ter jeszt he tô en ge dé lye zé si jog ról. A va gyo ni jo gok

te kin te té ben fon tos el té rés, hogy míg a szer zôk azo kat nem ru ház hat ják át, ad dig

az elô adók igen: el ad hat ják jog tu laj do nu kat (az ôket il le tô ún. díj igé nye ken kí vü li

ese tek ben). A har ma dik fon tos kü lönb ség a szer zôk és az elô adók jo ga i nak vé del -

mi ide jé hez kö tô dik.

F) Az örö kö sök, a jog utó dok és az egyéb jo go sul tak

a) A szer zôk és az elô adók vé del mi ide je

A szer zôi jo gok a mû el ké szül té nek pil la na tá ban éled nek fel, ek kor in dul te hát a vé -

del mi idô, amely sze rint a vé de lem vé gig kí sé ri az al ko tá so kat a szer zô egész éle té -

ben, va la mint a ha lá lát kö ve tô év el sô nap já tól szá mí tott het ven éven át. A szer zô

ha lá lát kö ve tô en a szer zôi jo gok gya kor lá sa leg gyak rab ban a ha gya ték egyéb ré -
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sze it is örök lô örö kö sök jo go sult sá gá vá vá lik, de elô for dul hat az is, hogy a szer zô

vég in téz ke dé sé ben más jog utó dot je löl ki, eset leg akár ki fe je zet ten er re a cél ra ala -

pít ványt hoz lét re.

Az elô adó mû vé szek jo ga i nak gya kor lá sá ra nyit va ál ló idô tar tam szá mí tá sa el tér

a szer zôk vé del mi ide jé tôl a hosszú ság, il let ve a szá mí tás mód ja te kin te té ben is. Az

elô adá sok vé del mi ide je ugyan is nagy ban függ at tól, ho gyan ke rül tek nyil vá nos ság ra:

rögzítettlen vagy rög zí tett for má ban. A rögzítettlen elô adói tel je sít mé nyek az elô adás

meg tar tá sát kö ve tô év el sô nap já tól szá mí tott öt ven évig áll nak szom szé dos jo gi ol -

ta lom alatt. A rög zí tett elô adá sok ese tén kü lönb sé get kell ten nünk a hang fel vé te len

és egyéb fel vé te len – pl. te le ví zió- vagy rá dió mû sor ban, film ben – fi xált tel je sít mé -

nyek kö zött, va la mint tisz tá ban kell len nünk az elô adás el sô fel hasz ná lá sá val is.

A nem hang fel vé te len rög zí tett elô adá sok ese tén a vé del mi idô hossza öt ven év

lesz az el sô nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés, fel hasz ná lás, az el sô for ga lom ba ho za tal,

vagy ha ezek kö zül egyik sem tör tént meg, ak kor a rög zí tést kö ve tô év el sô nap já -

tól szá mít va. A hang fel vé te len rög zí tett elô adá sok ese tén a szá mí tá si mód azo nos 

a nem hang fel vé te len rög zí tett elô adá sok vé del mi ide jé vel, a vé dett ség idô tar ta ma

azon ban öt ven he lyett het ven év.

A vé del mi idô sza bá lyai az elô adó mû vé szek tel je sít mé nyei ese tén te hát ered mé -

nyez het nek olyan ál la po tot, hogy az ol ta lom ide je le jár, a szom szé dos jo gok – a spe -

ci á lis ke gye le ti jog ként to vább élô név fel tün te té si jog ki vé te lé vel – meg szûn nek és

a tel je sít mény köz kincs be ke rül még az elô adó éle té ben. Ilyen eset ben ter mé sze te -

sen örök lés re, jog utód lás ra sem ke rül het sor.

A ze nei jo go sul tak kö zös jog ke ze lô szer ve ze tei – az Artisjus és az EJI sa ját tag -

ja ik te kin te té ben – nyil ván tar tást ve zet nek az el hunyt szer zôk és elô adó mû vé szek

örö kö se i rôl (il let ve jo ga i nak jog utód ja i ról). A nyil ván tar tá sok hoz zá já rul nak egy -

részt ah hoz, hogy sa ját fe la da tu kat a szer zôk, elô adók ha lá la után is ma ra dék ta la -

nul el tud ják lát ni e szer ve ze tek az örö kö sök kép vi se le té ben, más részt pe dig az

egyéb, nagy jo gos fel hasz ná lók szá má ra in for má ci ó val tud ja nak szol gál ni. Jog sza -

bály alap ján a ha gya té ki el já rást le foly ta tó köz jegy zô kö te les in for mál ni a kö zös

jog ke ze lô ket az örök lés té nyé rôl, va la mint az örö kö sök ki lé té rôl és elérhetôségi

ada ta i ról, ám az örö kö sök sa ját ma guk is pó tol hat ják a be je len té se ket az örök lé sü -

ket bi zo nyí tó, köz jegy zô ál tal ki ál lí tott ha gya ték áta dó vég zés, vagy egy eset le ges

ha gya té ki pert le zá ró bí ró sá gi ha tá ro zat be mu ta tá sá val.

b) Jog utó dok és egyéb jo go sul tak

Jog utó dok nak azon ban nem csak a ter mé sze tes sze mély al ko tók örö kö se it ne vez -

zük, ha nem min den egyéb sze rep lôt, jo go sul tat is, aki a tör vé nyi fel té te lek nek meg -

fe le lô en önál ló jog gya kor lást vé gez a szer zôi mû vek és a szom szé dos jo gi tel je sít -

mé nyek te kin te té ben.

A jog utó dok cso port já ba tar to zik az örö kö sön kí vül a mun kál ta tó; a rek lá mo zás

cél já ra meg ren delt al ko tá sok jo go sult ja; il let ve a szoft ver, az adat bá zis és a film

elô ál lí tó ja, akik sa ját ne vük ben és sa ját ma guk ja vá ra gya ko rol ják a mû vek hez és

tel je sít mé nyek hez kap cso ló dó va gyo ni jo go kat.

A jog utó dok kö zé nem tar to zó, de egyes jo go sult sá gok te kin te té ben a szer zôi

vagy szom szé dos jo go sul ti mi nô ség ben el já ró sze rep lô ket is is mer a szer zôi jog.

20



Ezek a sze rep lôk – pél dá ul kö zös jog ke ze lô szer ve zet ként vagy fel hasz ná ló ként – 

a szer zôk és az elô adók, va la mint adott eset ben az ô jog utó da ik he lyett és ja vá ra,

tör vé nyi ren del ke zés, il let ve jog át ru há zást tar tal ma zó fel hasz ná lá si szer zô dés

alap ján en ge dé lye zik a mû vek és a tel je sít mé nyek bi zo nyos fel hasz ná lá sa it, il let ve

ér vé nye sí tik az ah hoz kap cso ló dó jo go kat. (Ld. kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek és füg -

get len jog ke ze lô szer ve ze tek.)
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II. Az el ké szült mû vön, el hang zó elô adá son ke let ke zô jo gok
és gya kor lá suk rend je

• A szer zôk és az elô adó mû vé szek sze mély hez fû zô dô jo gai.

• A szer zôi mû vek hez, elô adói tel je sít mé nyek hez kö tô dô va gyo ni jo gok és az

engedélyköteles fel hasz ná lá sok mód jai.

• A sza bad fel hasz ná lá sok ka ta ló gu sa: ki vé te lek és kor lá to zá sok a ki zá ró la gos va -

gyo ni jog alól.

1. A szer zô és az elô adó mû vész sze mély hez fû zô dô jo gai

• A sze mély hez fû zô dô jo gok ar ra hi va tot tak, hogy a szer zô és az elô adó al ko tó,

te rem tô mun ká já nak mo rá lis el is me ré sét biz to sít sák.

• A szer zôk nek négy (a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz, a vissza vo nás hoz, a név fel -

tün te tés hez és a mû in teg ri tá sá nak vé del mé hez fû zô dô), míg az elô adó mû vé -

szek nek ket tô (a név fel tün te tés hez és a mû in teg ri tá sá nak vé del mé hez fû zô dô)

sze mély hez fû zô dô jo ga van.

• E jo go kat a szer zô és az elô adó el sô sor ban sze mé lye sen gya ko rol ja. Ha fel hasz -

ná lá si szer zô dés, örök lés vagy egyéb jog cím út ján más jo go sult a sze mély hez

fû zô dô jo gok gya kor lá sá ra, azok kal ki zá ró lag a szer zô ne vé ben és ér de ké ben

él het.

A) A sze mély hez fû zô dô jo gok ál ta lá ban

A szer zôt il le tô sze mély hez fû zô dô jo gok ál ta lá ban vett cél ja az, hogy a tár sa da lom

mo rá lis el is me ré sét biz to sít sa a szer zô és az elô adó mû vész al ko tó, te rem tô mun ká já -

nak. Ezek a jo gok ép pen emi att nem for ga lom ké pe sek, nem le het ôket át ru ház ni és

le mon da ni sem ró luk. (Leg fel jebb a jo go sult úgy dönt het, hogy nem ér vé nye sí ti

ôket.) Ez ön ma gá ban ter mé sze te sen nem zár ja ki azt, hogy a szer zô he lyett ese ten -

ként más lép jen fel ezen jo gok vé del mé ben.

A szer zôi jo gok a szer zô éle té ben és ha lá lá tól szá mí tott het ven éven át ré sze sül -

nek vé de lem ben. Így ezek a sze mély hez fû zô dô jo gok vé det tek a szer zô ha lá lát

köve tô en is, de – ahogy az aláb bi ak ban az egyes jo gok tár gya lá sá nál fog juk lát ni –

a szer zô ha lá lát kö ve tô en tar tal mi lag sa já tos ke gye le ti jo gok ká ala kul nak át, hi szen

a jog utód gya ko rol hat ja eze ket, de min dig a mû höz va ló szer zôi vi szony ma rad 

a be szá mí tá si pont. A sze mély hez fû zô dô jo go kat fô sza bály sze rint csak sze mé lye -

sen le het ér vé nye sí te ni.

Gyak ran elô for dul, hogy a szer zô vel fel hasz ná lá si szer zô dést kö tô fel hasz ná ló

ha ma rabb ész le li a sze mély hez fû zô dô jog meg sér té sét, mint ma ga a szer zô. Ugyan -

ak kor még sem le het sé ges, hogy bár mely fel hasz ná ló fel lép hes sen egy eset le ges, 

a szer zôt érin tô sze mély hez fû zô dô jo gi jog sér tés el len. A fel hasz ná ló csak ab ban
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az eset ben lép het fel, ha ah hoz a szer zô a fel hasz ná lá si szer zô dés ben ki fe je zet ten

hoz zá já rult.

A szer zô ha lá la után a szer zôi sze mély hez fû zô dô jo gok sa já tos ke gye le ti jog ként

él nek to vább: tar tal mi lag fenn ma rad a fent fel so rolt négy sze mély hez fû zô dô jog,

az ere de ti jo go sult azon ban ilyen kor már nem tud ja a jo go kat ma ga gya ko rol ni. Így

ezek meg sér té se mi att a szer zô ha lá lát kö ve tô en, de még a vé del mi idôn be lül az

lép het fel, akit a szer zô iro dal mi, tu do má nyos vagy mû vé szi ha gya té ká nak gon do -

zá sá val meg bí zott (pl. egy ala pít vány, egy könyv tár, ar chí vum). Ilyen nek hi á nyá ban

pe dig – vagy ha a meg bí zott nem in téz ke dik – az, aki a szer zôi va gyo ni jo go kat

örök lé si jog cí men meg sze rez te.

A vé del mi idô el tel te után, a szer zô ha lá lát kö ve tô en to vább élô sze mély hez fû -

zô dô jo gok is meg szûn nek, így ezen jo gok meg sér té se mi att a to váb bi ak ban már

nem le het fel lép ni. Ez alól egyet len észsze rû ki vé tel van. A vé del mi idô el tel te után

a szer zô em lé ké nek meg sér té se cí mén az érin tett kö zös jog ke ze lô szer ve zet vagy

szer zôi ér dek kép vi se le ti szer ve zet is fel lép het olyan ma ga tar tás mi att, amely a vé del mi

idôn be lül sér te né a szer zô jo gát ar ra, hogy a mû vén vagy a mû vé re vo nat ko zó köz -

le mé nyen szer zô ként fel tün tes sék. Ter mé sze te sen a vé del mi idô le jár tát kö ve tô en

sincs sem mi lyen in dok ar ra, hogy a mû vön a szer zô ne ve he lyett más ne vét tün -

tes sék fel.

B) A nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló jog

A nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló jog alap ján a szer zô ma ga jo go sult el dön te ni, hogy

hol, mi lyen for má ban és kü lö nö sen, hogy mi kor kí ván ja a kö zön ség gel meg is mer tet ni

a mû vét. A nyil vá nos ság ra ho za tal lal a mû hoz zá fér he tô vé vá lik bár ki – te hát nem

csak konk ré tan meg ha tá ro zott sze mé lyek – szá má ra. A hoz zá fé rés nek nem kell fel -

tét le nül meg va ló sul nia, ele gen dô, ha en nek a le he tô sé ge fenn áll. Ez a jog az elô ze -

tes en ge dé lye zé si le he tô ség mel lett a jog sér tô mó don tör tént nyil vá nos ság ra ho za -

tal el le ni utó la gos fel lé pés re is le he tô sé get biz to sít a szer zô nek. A nyil vá nos ság ra

ho za tal bár mi lyen for má ban gya ko rol ha tó, gya kor lá sá nak nincs ala ki fel té te le:

meg tör tén het egy sze rû át adás sal is.

A nyil vá nos ság ra ho za tal jo ga azon ban a szû ken vett mû nél tá gabb kör re vo nat -

ko zik. Ugyan is en nek a jog nak a meg sér té sét je len ti az is, ha a mû nyil vá nos ság ra

ho za ta la elôtt an nak lé nye ges tar tal má ról a szer zô hoz zá já ru lá sa nél kül ad va la ki 

a nyil vá nos ság szá má ra tá jé koz ta tást. Va gyis a szer zô dönt het ar ról, hogy a kö zön -

ség mi kor, mi lyen for má ban tud hat ja meg pél dá ul azt, hogy új ope rát kom po nál, ab -

ban mi lyen hang sze re lést al kal maz stb.

A nyil vá nos ság ra ho za tal hoz adott en ge dély nem je lent egy ben fel hasz ná lá si en -

ge délyt is, ar ról kü lön meg kell ál la pod ni. Ha azon ban a szer zô már adott a mû ve fel -

hasz ná lá sá hoz en ge délyt, és ki fe je zet ten nem til tot ta meg, hogy a fel hasz ná ló a mû

tar tal má ról – a fel hasz ná lás cél já nak meg fe le lô mó don – a nyil vá nos ság szá má ra tá -

jé koz ta tást ad jon, az jog sze rû nek mi nô sül. Ez szük sé ges le het ah hoz pél dá ul, hogy

egy új ze ne mû vet a ki a dó rek lá moz has son, be ha ran goz has son.
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A szer zô ha lá la után fel lelt mû vet – ha a szer zô vagy jog utód ja el len ke zô nyi lat -

ko za tot nem tett, vagy az el len ke zô jét más képp nem bi zo nyít ják – úgy kell te kin te ni,

hogy a szer zô azt nyil vá nos ság ra ho za tal ra szán ta. Esze rint a jog utód lé nye gé ben

sza ba don ren del kez het a mû nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról, még ak kor is, ha a szer zô

ezt ki fe je zet ten meg til tot ta vol na. Ilyen eset ben leg fel jebb mo rá lis, ke gye le ti meg -

fon to lá sok aka dá lyoz hat ják a jog utó dot, azon ban lé nye gé ben a nyil vá nos ság ra ho -

za tal hoz fû zô dô jo got tel jes kör ben gya ko rol hat ja. Ez azt is je lent he ti, hogy egy, 

a szer zô éle té ben nyil vá nos ság ra nem ho zott mû te kin te té ben akár úgy is dönt het,

hogy nem já rul hoz zá a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz.

A mun ka vi szony ban lét re ho zott mû vek re vo nat ko zó an a nyil vá nos ság ra ho za tal

te kin te té ben sa já tos sza bá lyok ér vé nye sül nek. A mû nek a mun kál ta tó szá má ra tör -

té nô át adá sa a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló hoz zá já ru lás nak mi nô sül. A kulcs kér -

dés te hát ilyen ese tek ben az, hogy mi szá mít át adás nak.

A nyil vá nos ság ra ho za tal a sza bad fel hasz ná lá sok gya ko rol ha tó sá gá nak is szük -

ség sze rû fel té te le, hi szen a nyil vá nos ság ra nem ho zott mû vel kap cso lat ban min -

den faj ta fel hasz ná lá si cse lek mény hez szük sé ges a szer zô hoz zá já ru lá sa.

A nyil vá nos ság ra ho za tal azon ban nem fel té te le a szer zôi jo gi vé de lem nek.

Vagyis ha egy kéz irat az író asz tal fi ók já ban ma rad, az ugyan úgy vé de lem alatt áll,

mint a több ki a dást meg ért könyv (leg fel jebb a vé del met meg sér te ni ne he zebb így).

A vé del mi idô az al ko tás tól és nem a nyil vá nos ság ra ho za tal tól kez dô dik. Ez alól

azon ban ki vé telt ké pez, ami kor a szer zô is me ret len – ilyen kor gyak ran az al ko tás

idô pont ja sem ál la pít ha tó meg –, mert ilyen eset ben a vé de lem az el sô nyil vá nos -

ság ra ho za tal tól il le ti meg a mû vet. Ugyan így az együt te sen lét re ho zott mû vé del -

mi ide je a mû el sô nyil vá nos ság ra ho za ta lát kö ve tô év el sô nap já tól szá mí tott het -

ven év.

Az elô adó mû vész nek nincs az szjt. ál tal nyúj tott nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va -

ló jo ga, a tör vény al ko tó és a gya kor lat ese tük ben ugyan is egya ránt azt fel té te le zi,

hogy az elô adó mû vész va ló já ban az elô adá son va ló rész vé tel lel, a tel je sít mé nyé -

nek nyúj tá sá val ha tá roz an nak nyil vá nos ság ra ke rü lé sé rôl, te hát ez a dön té se min -

dig köz vet len és sze mé lyes. Ezért, szem ben a szer zô vel, en nek jog sza bály út ján

tör té nô biz to sí tá sa nem lét fon tos sá gú.

C) A vissza vo nás hoz va ló jog

A szer zôt meg il le ti a mû vissza vo ná sá hoz va ló jog, amely csak igen szi go rú fel té te -

lek tel je sü lé se ese tén gya ko rol ha tó. In do kol ja ezt a szi go rú sá got egy rész rôl az, hogy

az egy szer már nyil vá nos ság ra ho zott mû vek tény le ge sen igen ne he zen te he tôk

„meg nem tör tént té”, más részt a tár sa da lom, a kö zön ség ér de ke gyak ran ép pen az,

hogy a mû vek meg is mer he tôk ma rad ja nak. Ezen szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel

ala kul e jog sza bá lyo zá sa.

A mû vissza vo ná sá hoz va ló jog gya kor lá sa csak erga omnes – az az min den har ma -

dik sze mély fe lé irá nyu ló – mó don tör tén het. Va gyis nem be szél he tünk a vissza vo -

ná si jog gya kor lá sá ról, ha a szer zô egy konk rét fel hasz ná ló konk rét cse lek mé nyét

sze ret né meg til ta ni. A vissza vo nás azt ered mé nye zi, hogy – az aláb bi ki vé te lek kel –
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sen ki sem hasz nál hat ja fel a to váb bi ak ban a mû vet. Emel lett a vissza vo nás min dig

pro futuro/jö vô re néz ve tör té nik, így a vissza vo nó nyi lat ko zat meg té te lét meg elô zô -

en meg va ló sult fel hasz ná lá sok – akár szer zô dés, akár sza bad fel hasz ná lás alap ján

– nem vál nak jog sér tô vé.

A vissza vo nás jo gát a szer zô még is csak írás ban gya ko rol hat ja, az erga omnes

ha tály ból fa ka dó an címzetlen (egy ol da lú) jog nyi lat ko zat ként. Ez a jog nyi lat ko zat

tar tal ma sze rint a kö vet ke zô ket je lent he ti:

• a szer zô vissza von ja a mû nyil vá nos ság ra ho za ta lá hoz adott írás be li en ge dé -

lyét (ha ez még nem tör tént meg, ak kor jó eséllyel aka dá lyoz ha tó meg a mû

hoz zá fér he tô vé vá lá sa a kö zön ség szá má ra);

• a szer zô a már nyil vá nos ság ra ho zott mû vé nek to váb bi fel hasz ná lá sát tilt ja

meg.

Elô for dul hat, hogy a vissza vo nás elôtt egy fel hasz ná ló már be fek te té se ket esz kö -

zölt a mû vel kap cso lat ban. Ha nem foly tat hat ja a te vé keny sé gét a mû vissza vo nása

mi att, ezek a be fek te té sek hi á ba va ló vá vál hat nak, amely bôl ká ra ke let kez het. A tör -

vény azon ban kö te le zi a szer zôt ar ra, hogy ilyen eset ben té rít se meg a ke let ke zett

kárt.

A vissza vo nás ról va ló szer zôi dön tés nem tud ja azt ered mé nyez ni, hogy a mû tel -

je sen hoz zá fér he tet len né vál jon. En nek több kor lát ja is van. Min de nek elôtt az, hogy

ha a mû mun ka vi szony ke re té ben jön lét re, és azt a szer zô át is ad ta a mun kál ta tó -

nak, a vissza vo nás nem érin ti a mun kál ta tó jo gát a mû fel hasz ná lá sá ra, az az to vább

foly tat hat ja azt. Ezt ki egé szí ti az, hogy ha a szer zô vissza von ta a mû vet, a mun kál -

ta tó – a fel hasz ná lás foly ta tá sa ese tén – mel lôz ni kö te les a szer zô ne vé nek fel tün -

te té sét. To váb bi kor lát ja a vissza vo ná si jog gya ko rol ha tó sá gá nak, hogy azok ban az

ese tek ben, ami kor le he tô ség van a mû vön fenn ál ló jo gok át ru há zá sá ra, a vissza vo -

nás nem aka dá lyoz za a va gyo ni jo gok át ru há zá sa ese tén a jog szer zôt az át ru há zott

va gyo ni jo go kon ala pu ló fel hasz ná lás ban. A vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sa nem

érint he ti azo kat a mû pél dá nyo kat sem, ame lyek már kí vül es nek a szer zô ren del -

ke zé si jo gán. Ilyen mó don azo kat a pél dá nyo kat sem, ame lyek te kin te té ben meg -

tör tént a jog ki me rü lés. Mind ezek bôl jól lát ha tó, hogy a vissza vo nás nem egyen lô 

a mû pél dá nyok tel jes el tû né sé vel a nyil vá nos ság kö ré bôl, leg fel jebb a mû to váb bi

fel hasz ná lá sai aka dá lyoz ha tók meg.

A vissza vo nás jo gá nak gya kor lá sát kö ve tô en vi szont a mû töb bé nem mi nô sül

nyil vá nos ság ra ho zott nak, így a mû vel – az eset le ge sen hoz zá fér he tô mû pél dá -

nyok kal – kap cso lat ban a to váb bi ak ban nem gya ko rol ha tók a sza bad fel hasz ná lá -

sok sem.

Ami az elô adó mû vé szek elô adá sá nak vissza vo ná sá hoz va ló jo gát il le ti, a jog al ko -

tói ál lás pont azo nos a nyil vá nos ság ra ho za tal hoz va ló jog nál ír tak kal: az szjt. sze rint

az elô adó mû vé szek nek nincs ilyen jo ga. Leg fôbb oka en nek az, hogy amennyi ben

a sze mé lye sen és köz vet le nül le ját szott, el éne kelt, elô adott mû el hang zott, lát ha tóvá

vált, an nak vissza vo ná sá ról be szél ni nem élet sze rû. Ter mé sze te sen ez nem je len ti

azt, hogy az elô adó mû vész va gyo ni jo ga i ra tá masz kod va nem aka dá lyoz hat ja meg

pél dá ul az elô adás rög zí té sét, nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét.
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D) A név fel tün te tés jo ga

A szer zô leg szé le sebb kör ben el is mert jo ga, hogy a mû vén ôt szer zô ként fel tün tes -

sék. Ez a jog – ha son ló an a nyil vá nos ság ra ho za tal jo gá hoz – nem csak szû ken ért ve

a mû re vo nat ko zó an il le ti meg a szer zôt, ha nem fel kell tün tet ni a ne vét a mû vel

kap cso la tos bár mely köz le mé nyen is (pl. rek lá mo kon, a mû rôl szó ló nyi lat ko za tok -

ban, meg hí vó kon).

Az elô adó mû vé szek név fel tün te tés hez va ló jo gát az szjt. is biz to sít ja az elô adók

egyik leg fon to sabb sze mély hez fû zô dô jo ga ként. Tar tal má ban e jo go sult ság a szer -

zôk jo gá val meg egye zik, így a kö vet ke zôk ben ki fej tet tek e jo go sul ti cso port ra is ér -

tel me zen dôk. Elô adó mû vé szek együt te se ese té ben ez a jog az együt tes, va la mint

az együt tes ve ze tô je és a fôbb köz re mû kö dôk ne vé nek fel tün te té sé re ter jed ki.

A ne vet min dig a fel hasz ná lás jel le gé nek meg fe le lô en és ah hoz iga zo dó mó don kell

fel tün tet ni, egyes ese tek ben azon ban mel lôz ni is kell vagy le het. A köz le ménnyel

kap cso la tos név fel tün te té si jo got a szer zô és az elô adó a köz le mény ter je del mé tôl

és jel le gé tôl füg gô en gya ko rol hat ja, amely szin tén ve zet het a név mel lô zé sé hez is.

Tehát a kü lön bö zô mû tí pu sok és fel hasz ná lá si mó dok ese té ben el tér het a szer zô és

az elô adó név fel tün te té si jo ga gya kor lá sá nak mód ja. Más le het pél dá ul a név fel tün -

te tés mód ja egy film- vagy egy CD-fel vé te len.

A szer zôt a mû, az elô adó mû vészt pe dig a tel je sít mé nye rész le té nek át vé te le, idé zé -

se vagy is mer te té se ese tén is meg kell je löl ni. Az, hogy ezt a sza bályt a tör vény a név -

fel tün te tés jo ga kö ré ben kü lön is meg em lí ti – nem csak a még vé dett mû vek egyes

konk rét sza bad fel hasz ná lá sá nál –, biz to sít ja, hogy a szer zôi jog ál tal (már) nem

védett mû vek, tel je sít mé nyek te kin te té ben is ér vé nye sül jön a név jog, fel le hes sen

lép ni a név el ha gyá sa, nem meg fe le lô fel tün te té se vagy vég sô eset ben a más ne -

vé nek fel tün te té se el len. Ugyan ez igaz az át- vagy fel dol go zá sok ra, il let ve a for dí -

tá sok ra is.

Nem ki zárt, hogy a szer zô, az elô adó mû vész egyál ta lán nem kí ván ja a kö zön ség

tu do má sá ra hoz ni a ne vét, de elô for dul hat az is, hogy mû vé szi ál ne vet (fel vett ne -

vet) kí ván hasz nál ni. Szer zô ként ilyen fel vett né ven al ko tott pél dá ul Robert Capa

(Fried mann End re), Csáth Gé za (Brenner Jó zsef) vagy Egressy Bé ni (Ga lam bos Ben já -

min), az elô adó mû vé szek ese tén ál ta lá ban az ál ne vek el ter jed tek, és a pol gá ri ne vek

után kell ku tat nunk.

A mû vé szi ál név fel vé te le ese tén fi gye lem mel kell len ni a név vá lasz tás Ptk.-beli

sza bá lya i ra is. A jo gok gya kor lá sa ilyen eset ben is prob le ma ti kus sá vál hat. A jog -

gya kor lás meg könnyí té se ér de ké ben pél dá ul az Artisjus a szer zôk rôl ön kén tes ál név-

adat bá zist ve zet, amely be bár ki re giszt rál hat, így a mû vek po ten ci á lis fel hasz ná lói

in nen nyer het nek tá jé koz ta tást az ál név mö gött ál ló szer zô tény le ges ne vé rôl.

A szer zô a ne vé nek fel tün te té sé vel már nyil vá nos ság ra ho zott mû újabb, jog sze -

rû fel hasz ná lá sa ese tén is meg kí ván hat ja, hogy azt a to váb bi ak ban ne vé nek fel tün -

te té se nél kül hasz nál ják fel. E jo go sult ság az elô adó mû vész nek is ren del ke zé sé re

áll tel je sít mé nyé vel kap cso lat ban.

A szer zô és az elô adó név fel tün te té si jo ga ab ban az eset ben is fenn ma rad – ha -

son ló an a töb bi sze mély hez fû zô dô jo gá hoz –, ha a va gyo ni jo gai át ru há zás ra ke rül -
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nek (pl. a rek lá mo zás cél já ra ké szü lô mû vek ese té ben) vagy egyéb ként át száll nak

(pl. a mun ka vi szony ke re té ben). Ha azon ban a szer zô ilyen mû vel kap cso lat ban

gya ko rol ja a vissza vo ná si jo gát, a mun kál ta tó nem tün tet he ti fel a to váb bi ak ban 

a szer zô ne vét. Ugyan csak mel lôz ni kell a szer zô, il let ve az elô adó ké ré sé re ne vé nek

fel tün te té sét ak kor is, ha a mû vön a mun kál ta tó a mun ka vi szony ból ere dô jo ga i val

él ve vál toz tat, de a vál toz ta tás sal a szer zô vagy elô adó nem ért egyet. (Ez a sza bály

ter mé sze te sen nem zár ja ki azt, hogy a fe lek meg egye zé se ese tén a szer zô, il let ve

az elô adó ne ve még is fel tün te tés re ke rül jön. Egyet ér té se ese tén ter mé sze te sen fel

kell tün tet ni a ne vét.)

A sza bad fel hasz ná lá sok sza bá lyai egyes ese tek ben ki fe je zet ten elô ír ják, hogy 

a szer zô ne ve és a fel hasz nált mû – ha son ló an, de a kor lá to zot tabb fel hasz ná lá sok ra

ki ter je dô va gyo ni jo gok mi att ér te lem sze rû en szû kebb ke re tek kö zött az elô adó ne ve

és a tel je sít mény – for rá sa fel tün te tés re ke rül jön. Ezek ben az ese tek ben a sza bad fel -

hasz ná lás jog sze rû sé gé nek fel té te le az is, hogy a név fel tün te tés meg tör tén jen, en -

nek el ma ra dá sa ese tén a fel hasz ná lás jog sér tô. Ilyen sza bad fel hasz ná lás:

• az idé zés;

• az át vé tel;

• a nyil vá no san tar tott elô adá sok és más ha son ló mû vek rész le tei;

• va la mint a po li ti kai be szé dek tá jé koz ta tá si cé lú fel hasz ná lá sa;

• a na pi ese mé nyek hez kap cso ló dó, idô sze rû gaz da sá gi vagy po li ti kai té mák ról

meg je len te tett cik kek vagy e té mák ról su gár zott mû vek saj tó ban va ló több szö -

rö zé se és nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se; az idô sze rû, na pi ese mé nyek rôl va ló

tá jé koz ta tás;

• a tu do má nyos is me ret ter jesz tô elô adás.

A szer zô és az elô adó ne vé nek és a fel hasz nált mû vagy tel je sít mény for rá sá nak

kife je zett elô írá sa a fen ti ese tek ben nem je len ti azt, hogy a töb bi sza bad fel hasz -

ná lás ese té ben ne kel le ne fel tün tet ni a szer zô és az elô adó ne vét, de ezek ben az

ese tek ben kü lö nös je len tô sé ge van.

a) A szer zô ség vé lel me

A szer zô kö ve tel he ti, hogy szer zôi mi nô sé gét sen ki se von ja két ség be. E jo gá nak

gya kor lá sát biz to sít ja az a meg dönt he tô vé le lem rend szer is, ame lyet a szer zô ség

vé lel mé nek hí vunk. Esze rint az el len ke zô bi zo nyí tá sá ig azt kell szer zô nek te kin te ni,

aki nek a ne vét ilyen ként a mû vön a szo ká sos mó don fel tün tet ték. Ha ez a sza bály

nem al kal maz ha tó (mert nincs sen ki fel tün tet ve a mû vön), az el len ke zô bi zo nyí tá -

sá ig azt kell szer zô nek te kin te ni, aki a mû vet sa ját ja ként a Szel le mi Tu laj don Nem -

ze ti Hi va ta lá nál (SZTNH) ön kén tes mû nyil ván tar tás ba ve tet te és ezt köz ok irat tal

iga zol ja. Ha nem áll ren del ke zés re ilyen köz ok irat sem (mert nem él tek a mû nyil -

ván tar tás ba va ló be jegy zés le he tô sé gé vel, vagy a köz ok irat meg sé rült, meg sem mi -

sült), az el len ke zô bi zo nyí tá sá ig azt kell szer zô nek te kin te ni, aki ezt kö zös jog ke ze lô

szer ve zet ál tal a kö zös jog ke ze lés alá tar to zó mû vek rôl, szom szé dos jo gi tel je sít -

mé nyek rôl, il let ve jo go sul tak ról fenn tar tott adat bá zis alap ján ki ál lí tott tel jes bi zo nyí -

tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol ja. Ilyen ma gán ok ira tot a kö zös jog ke ze lô szer ve zet

ön ként vál lalt szol gál ta tás ként – alap sza bá lyá val össz hang ban – sa ját tag ja szá má -

ra a tag ké ré sé re ál lít hat ki. Ha pe dig a szer zô a mû vé vel ide sincs be je gyez ve, az
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el len ke zô bi zo nyí tá sá ig azt kell szer zô nek te kin te ni, aki a mû vet elô ször hoz ta nyil -

vá nos ság ra.

Az SZTNH ön kén tes mû nyil ván tar tá sá ba bár mely szer zôi vagy kap cso ló dó jo gi

jo go sult be je lent he ti mû vét, il let ve tel je sít mé nyét. Ami ért kü lö nö sen fon tos le het e

nyil ván tar tás sal meg is mer ked nie a jo go sul tak nak, az az a tény, hogy amennyi ben

a mû al ko tá son vagy tel je sít mé nyen nem sze re pel a jo go sult ne ve, vagy is me ret len

(be azo no sít ha tat lan) ál ne vet hasz nál, azt kell jo go sult nak te kin te ni, aki az SZTNH

köz hi te les nyil ván tar tá sá ba be je len tet te az al ko tást. Te hát a jo go sul tak szá má ra az

SZTNH köz hi te les nyil ván tar tá sa olyan funk ci ót lát el szer zôi és szom szé dos jo ga ik

te kin te té ben, mint pél dá ul egy in gat lan do lo gi jo gai te kin te té ben az in gat lan-nyil -

ván tar tás. A mû ön kén tes mû nyil ván tar tás ba vé te lé re irá nyu ló ké rel met a jo go sult

nyújt hat ja be egy er re a cél ra rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pa pírala pon

vagy elekt ro ni kus úton. A ké re le mért igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni a hi -

va tal nak, ami a nyil ván tar tás ba vé tel rôl köz ok irat nak mi nô sü lô ta nú sít ványt ál lít ki.

Az ön kén tes mû nyil ván tar tás köz hi te les, an nak a tény nek a fenn ál lá sát hi te le sen

ta nú sít ja, hogy a nyil ván tar tás ban meg je lölt szer zô a mû vet sa ját ja ként is mer te el

és je len tet te be, a nyil ván tar tás emel lett nyil vá nos, va gyis tar tal mát bár ki meg is -

mer he ti, ar ról fel jegy zést ké szít het, to váb bá hi te les má so lat ki a dá sát kér he ti. (A nyil -

ván tar tás meg dönt he tô vé lel met ke let kez tet az szjt. sze rint, nem a szer zôi jo gok

köz ok ira ti fenn ál lá sát ta nú sít ja.)

Az SZTNH ön kén tes mû nyil ván tar tá sá nak e tu laj don sá gai leg in kább a fel hasz ná lói

ol dalt se gí tik az al ko tá sok és a jo go sul tak komp lex mát ri xá ban va ló el iga zo dás ban.

Az a fel hasz ná ló, aki sze ret ne mû- vagy tel je sít ményfel hasz ná lás ba fog ni, de bi -

zony ta lan a jo go sult pon tos ki lé tét il le tô en, tá jé ko zód hat e nyil ván tar tás ból.

Az in for má ci ók, ame lyek hez a fel hasz ná ló hoz zá jut hat, a jo go sul ti ké re lem tar tal -

mát ké pe zik. A ké re lem ben ugyan is sze re pel nie kell a nyil ván tar tás ba ven ni kért mû

vagy tel je sít mény cí mé nek, mû tí pu sá nak, az egye di azo no sí tást se gí tô to váb bi ada -

tok nak, va la mint a nyil ván tar tás ba ven ni kért mû vagy tel je sít mény hor do zó já nak,

valamint a jo go sul tak ne vé nek és lak cí mé nek.

A pa pírala pon be nyúj tott ké re lem hez mel lé kel ni kell a mû ere de ti vagy má so lati

pél dá nyát, míg az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem hez csu pán egy elekt ro ni -

kus pél dány ra van szük ség. A hi va tal a pa pírala pon be nyúj tott ké re lem ese tén az

ál ta la ki ál lí tott ta nú sít vány hoz hoz zá fû zi a jo go sult ál tal be nyúj tott mû pél dányt,

majd egy, az SZTNH bé lyeg zô jé vel és a ta nú sít vány nyil ván tar tá si szá má val el lá -

tott, le zárt bo rí ték ba te szi. Elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem ese tén a pél dányt

elekt ro ni kus ta nú sít vánnyal lát ja el. A szer zô ség iga zo lá sá hoz – pél dá ul jog vi ta ese -

tén, a bí ró sá gi el já rás ban bi zo nyí ték ként – ak kor hasz nál ha tó fel e ta nú sít vány, ha

a zár és a bo rí ték, elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem ese tén az elekt ro ni kus ta -

nú sít vány sé rü lés men tes ál la pot ban van.

Az SZTNH ál tal ve ze tett ön kén tes mû nyil ván tar tás el sôd le ges funk ci ó ja te hát 

a szer zôi és a szom szé dos jo gi vé de lem tár gyi és sze mé lyi ol da lá ról egy mi nél tel -

je sebb nyil ván tar tás épí té se an nak ér de ké ben, hogy a jo go sul tak sze mé lye mi nél

szû kebb kör ben ma rad jon kér dé ses, a szer zôi és a szom szé dos jo gok mi nél szé le -

sebb kör ben ér vé nye sül hes se nek.
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A kö zös jog ke ze lôk nyil ván tar tás-ve ze té si kö te le zett sé ge gya kor la ti a sabb cél lal bír

el sô sor ban. A kö zös jog ke ze lôi te vé keny ség el lá tá sá nak ugyan is kulcs kér dé se, hogy

az egyes al ko tá sok nak kik a jo go sult ja ik. Ha a jo go sul tak is me ret le nek, ak kor a kö -

zös jog ke ze lô hi á ba vég zi el a fe la da tát, hi á ba sze di be a fel hasz ná lá sok után já ró

jog dí ja kat, hi á ba kap csol ja azo kat al ko tá sok hoz, nincs ki nek ki fi zet ni eze ket az

össze ge ket. Sôt, ha a jo go sult ki lé té re a fel osz tás tól szá mí tott há rom éven be lül

nem de rül fény, a kö zös jog ke ze lôk a füg gô szám lá kon ôr zött jog dí ja kat kö te le sek

át utal ni a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap nak.

Min den kö zös jog ke ze lô szer ve zet nek tör vé nyi kö te le zett sé ge, hogy adat bá zist

tart son fenn az ál ta la vég zett kö zös jog ke ze lé si te vé keny ség kö ré be tar to zó bel- és

kül föl di mû vek rôl, kap cso ló dó jo gi tel je sít mé nyek rôl és a jo go sul tak ról – egy bi zo -

nyí tá si el já rás ban az ér de kel tek, il let ve egy fel hasz ná ló, aki fel hasz ná lás en ge dé -

lye zé se cél já ból ke re si a jo go sul tat, ezen in for má ci ók hoz jut hat a kö zös jog ke ze lôk

adat bá zi sa i ból. Az Artisjus en nek meg fe le lô en a ze ne szer zôk rôl, a szö veg írók ról, az

iro dal mi szer zôk rôl, a ze ne mû ki a dók ról és e jo go sul tak jog utód ja i ról, a kis jo gos ze -

ne mû vek és iro dal mi mû vek te kin te té ben; az Elô a dó mû vé szi Jog vé dô Iro da ez elô -

adó mû vé szek rôl és tel je sít mé nye ik rôl, míg a MAHASZ a hang fel vé tel-elô ál lí tók ról

és azok tel je sít mé nye i rôl ve zet adat bá zist.

A kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek adat bá zi sai – ref lek tál va a jog al ko tó adat bá zis-

épí tés re és -mû köd te tés re vo nat ko zó uta sí tá sá ra – el sô sor ban elekt ro ni kus, egye -

di leg hoz zá fér he tô mó don rend sze re zett adat bá zi sok, ame lyek azon ban nem köz -

hi te le sek és az azok ba fog lalt ada tok csak kor lá to zott fel té te lek, leg fô kép pen cél hoz

kö tött ség mel lett is mer he tôk meg a nyil vá nos ság tag jai szá má ra.

A be je len tô jo go sul tak ké rel mé re a kö zös jog ke ze lô szer ve zet tel jes bi zo nyí tó

ere jû ma gán ok irat nak meg fe le lô ta nú sít ványt ál lít hat ki. A jo go sul ti vé le lem har ma -

dik lép csô fo kán he lyez ked nek el ezek a ta nú sít vá nyok, me lyek alap ján el len ke zô

bi zo nyí tá sá ig azt kell szer zô nek vagy szom szé dos jo gi jo go sult nak te kin te ni, aki ezt

a kö zös jog ke ze lô szer ve zet ál tal ki ál lí tott tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal azt

iga zol ni tud ja.

E) Az in teg ri tás vé de lem hez fû zô dô jog

A szer zô nek a gya kor lat ban is meg ha tá ro zó je len tô sé gû sze mély hez fû zô dô jo ga 

a mû egy sé gé nek (in teg ri tá sá nak) vé del mé hez kap cso ló dik. Esze rint pe dig sér ti 

a szer zô sze mély hez fû zô dô jo gát mû vé nek min den faj ta el tor zí tá sa, meg cson kí tá sa,

vagy a mû más olyan meg vál toz ta tá sa vagy a mû vel kap cso la tos más olyan vissza -

élés, amely a szer zô be csü le té re vagy hír ne vé re sé rel mes.

E sza bály alap ján a szer zô nek lé nye gé ben a jog sér tés tôl va ló utó la gos el til tás ra

irá nyu ló jo ga van. Ugyan ak kor a Ptk. sze mély hez fû zô dô jo gok gya kor lá sá ra irá nyu -

ló ál ta lá nos sza bá lya sze rint – amely eb ben az eset ben is hát tér nor ma – a szer zô nek

le he tô sé ge van elô ze te sen is hoz zá já rul ni a mû egy sé gé nek fen ti cse lek mé nyek kel

tör té nô meg vál toz ta tá sá hoz (fel té ve, hogy az nem sért köz ér de ket).

A jog sér tô meg vál toz ta tás irá nyul hat köz vet le nül a mû „tes té re”, pél dá ul úgy,

hogy egy ze ne mû bôl el ha gyás ra ke rül né hány ütem, egy vers bôl ki ma rad né hány
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vers szak. Nem vo nat ko zik ez ar ra, ha a szer zô en ge dé lyé vel ke rül pél dá ul meg ze -

né sí tés re olyan mó don a vers, amely be a vers nem min den vers sza ka ke rül be.

Le het sé ges azon ban az is, hogy a meg vál toz ta tás csak köz ve tet ten érin ti a mû -

vet, köz vet le nül an nak kö rül mé nye i re hat. Ilyen eset le het az, ha pél dá ul a mû olyan

kör nye zet be ke rül, amellyel az al ko tó nem ért egyet. Ez a kér dés kü lö nös él lel me -

rül fel az olyan rá dió mû so rok ese té ben, ame lyek ben az al ko tók vi lág né ze té vel

ellen ke zô be szél ge tés sza ka szo lá sa ként hang zik el a ze ne mû vük.

A mû egy sé gé nek vé del mé hez fû zô dô jog gya ko rol ha tó sá ga sa já to san ala kul, ha

a jo go sult és a po ten ci á lis jog sér tô kö zött fel hasz ná lá si szer zô dés van. Ha a szer zô

a mû fel hasz ná lá sá hoz hoz zá já rult, a fel hasz ná lás hoz el en ged he tet len vagy nyil ván -

va ló an szük sé ges, a mû lé nye gét nem érin tô vál toz ta tá so kat kö te les vég re haj ta ni. Ha

e kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, vagy nem tud ele get ten ni, a fel hasz ná ló a vál -

toz ta tá so kat hoz zá já ru lá sa nél kül is vég re hajt hat ja. Ha te hát vég sô so ron a fel hasz -

ná ló hajt ja vég re eze ket a vál toz ta tá so kat, az nem le het jog sér tô (sem szer zô dés -

sze gés, sem a sze mély hez fû zô dô jog sé rel me nem va ló sul meg). Ha azon ban ez 

a tech ni ka i lag szük sé ges vál toz ta tás túl ter jed a szük sé ges sé gen és a szer zô be csü -

le té re vagy hír ne vé re is sé rel mes, ak kor az sért he ti a mû in teg ri tá sát.

Az át dol go zás en ge dé lye zé se nem jo go sít ja fel a fel hasz ná lót a mû egy sé gé nek

meg sér té sé vel já ró hasz ná lat ra. Va gyis még ha kap is a fel hasz ná ló en ge délyt az át -

dol go zás ra, a fel hasz ná lás eb ben az eset ben sem tör tén het el tor zí tás sal, meg cson -

kí tás sal, il let ve a szer zô be csü le té re, jó hírnevére sé rel mes meg vál toz ta tás sal, egyéb

vissza élés sel, ki vé ve, ha eh hez a szer zô ki fe je zet ten hoz zá já rult. Ilyen le het egy, 

a mû ere de ti tar tal mát ki fi gu rá zó pa ró dia ese te.

A mé di á ban tör té nô fel hasz ná lás so rán sa já tos sza bá lyok is ér vé nye sül nek, ha 

a szer zôi jo gi vé de lem alatt ál ló mû sor szá mot rek lám mal vagy te le ví zi ós vá sár lás sal

sza kí ta nák meg. Ez – fi gye lem be vé ve a mû sor szá mon be lü li ter mé sze tes szü ne te -

ket, a mû sor szám idô tar ta mát és jel le gét – nem sért he ti in do ko lat lan mér ték ben 

a mû sor szám egy sé gét, va la mint a mû sor szám szer zôi vagy szom szé dos jo gi jo go -

sult já nak jo gát vagy jo gos ér de két. Az in do ko lat lan mér ték ter mé sze te sen azt je len ti,

hogy a meg sza kí tás – a fen ti ek sze rint – nem sért he ti a jo go sul tak jog sza bály ban

le fek te tett jo ga it.

Az in teg ri tás vé del me az elô adó mû vé szek elô adá sa it ugyan olyan ter je de lem ben

il le ti meg, mint a szer zô ket.

2. A szer zôk és az elô adó mû vé szek va gyo ni jo gai

• A szer zôk és az elô adók szá má ra a va gyo ni jo gok biz to sít ják, hogy al ko tá sa ik

egé szé nek vagy azo no sít ha tó ré szé nek anya gi si ke ré bôl ré sze sed je nek.

• A szer zôk és az elô adók va gyo ni jo ga ik ról nem mond hat nak le, azon ban míg az

elô adók va gyo ni jo ga i kat át ru ház hat ják, ad dig ezt a ze ne szer zôk nem te he tik

meg.

• A va gyo ni jo gok ki zá ró lag az al ko tók nak biz to sít ják az al ko tá sok fel hasz ná lá sá -

nak, a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé nek, a fel hasz ná lás meg til tá sá nak és a jog dí -

jak igény lé sé nek jo gát.
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• A va gyo ni jo gok gya kor lá sá hoz szük sé ges is mer ni a kü lön bö zô fel hasz ná lá si

mó dok pon tos tar tal mát.

• A szer zôk te kin te té ben a fel hasz ná lá si ka ta ló gus példálózó, míg az elô adók te -

kin te té ben ki me rí tô jel le gû.

A) A va gyo ni jo gok ál ta lá ban

A szer zôk és az elô adók szá má ra a va gyo ni jo gok ga ran tál ják an nak a le he tô sé gét,

hogy alkotómunkájuk anya gi si ke ré bôl ré sze sül je nek. A va gyo ni jo gi sza bá lyo zás

ki zá ró lag az al ko tók nak biz to sít ja az al ko tá sok fel hasz ná lá sá nak jo gát, va la mint

azt, hogy má sok szá má ra fel hasz ná lást en ge dé lyez ze nek vagy ép pen hogy meg tilt -

sák azt, il let ve, hogy az en ge dé lyek fe jé ben dí jat igé nyel je nek. A va gyo ni jog leg -

fon to sabb tar tal ma te hát a fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé se jog díj fe jé ben. A jo go sul tak

va gyo ni jo gai nem csak az al ko tás egé szé nek, de an nak bár mely azo no sít ha tó –

egyé ni, ere de ti je gye ket ma gán hor do zó – ré szé nek (füg get le nül at tól, hogy mi lyen

hosszú sá gú ez a rész let) anya gi és nem anya gi for má ban tör té nô fel hasz ná lá sá ra,

en ge dé lye zé sé re is ki ter jed nek.

A szer zôk te kin te té ben az szjt. nem ha tá roz za meg ki me rí tô en a le het sé ges fel -

hasz ná lá si mó do kat, de ad egy példálózó fel so ro lást, mely le fe di a je len leg is mert

fel hasz ná lá si cse lek mé nyek túl nyo mó több sé gét. A ma is mert fel hasz ná lá si mó dok

a több szö rö zés, a ter jesz tés, a nyil vá nos elô adás, a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés su -

gár zás sal vagy más ként, a su gár zott mû nek az ere de ti hez ké pest más szer ve zet

köz be ik ta tá sá val a nyil vá nos ság hoz tör té nô to vább köz ve tí té se, az (a ko ráb ban már

is mer te tett) át dol go zás és a ki ál lí tás. A ne ve sí tett va gyo ni jo gok kö re a jel lem zô fel -

hasz ná lá si mó dok hoz iga zo dik. Eze ken kí vül azon ban – a pél dá ló dzó jel leg mi att –

a jog gya kor lat be azo no sít hat to váb bi fel hasz ná lá si mó do kat is.

Az elô adó mû vé szek ese té ben el té rés mu tat ko zik a va gyo ni jo gok tar tal ma, va gyis

a tel je sít mé nyek fel hasz ná lá si mód jai te kin te té ben. A szer zôk va gyo ni jo ga i val el len -

tét ben ugyan is az elô adók ál tal gya ko rol ha tó fel hasz ná lá si mó do kat ki fe je zet ten és

ki me rí tô en ne ve sí ti az szjt. En nek ér tel mé ben az elô adó mû vé szek va gyo ni jo gai ki -

ter jed nek a rögzítettlen elô adás rög zí té sé re, a rögzítettlen elô adás su gár zás sal vagy

más mó don nyil vá nos ság hoz va ló köz ve tí té sé re, a rög zí tett elô adás több szö rö zé -

sé re, a rög zí tett elô adás ter jesz té sé re, va la mint a rög zí tett elô adás ve ze ték út ján

vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tô vé

té te lé re (az zal, hogy a nyil vá nos ság tag jai a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg

vá laszt has sák meg).

A szer zôi és az elô adói va gyo ni jo gok is alap ve tô en ki zá ró la gos jo gok, az az a jo -

go sult tal szem ben min den ki más ezen jo gok tisz te let ben tar tá sá ra, tû ré sé re van

köte lez ve. A mû, il let ve a tel je sít mény fel hasz ná lá sa fe let ti ren del ke zés is a szer zôt,

il let ve az elô adót il le ti: vagy ô ma ga hasz nál ja fel az al ko tást, vagy az ô – vagy kép -

vi se lô je – hoz zá já ru lá sá val, en ge dé lyé vel te he ti meg ezt más.

Egyes fel hasz ná lá sok ese té ben le he tet len, vagy leg alább is cél sze rût len len ne 

a konk rét fel hasz ná lás egye di, köz vet le nül a szer zô tôl, az elô adó tól szár ma zó en ge -

dély hez kö té se, mi vel ezek a fel hasz ná lá sok igen nagy gya ko ri ság gal va ló sul nak
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meg. Ezek ben az ese tek ben a tör vény el ve szi az ere de ti jo go sult tól a dön té si le he -

tô sé get ar ra vo nat ko zó an, hogy en ge di-e az al ko tás fel hasz ná lá sát vagy sem, vi -

szont fenn tart ja szá má ra a dí ja zás ra va ló igényt. Ezek az úgy ne ve zett ki zá ró la gos

jog ból szár maz ta tott díj igé nyek, me lyek kö zül ta lán a leg is mer tebb a mind két jo go -

sul ti cso por tot meg il le tô üreshordozó-díj, mely re a ma gán cé lú má so lat ké szí té sek

kom pen zá ci ó ja kép pen tart hat nak igényt a szer zôk és az elô adók.

B) Több szö rö zés

A szer zô leg al ap ve tôbb és leg ré geb bi jo ga, hogy a mû vét több szö röz ze, és hogy erre

más nak en ge délyt ad jon. Hogy ez mennyi re fon tos jo ga a szer zô nek, ki fe je zi az is,

hogy az an gol nyelv ben ma gát a szer zôi jo got is a „má so lás jo ga” (copy right) név -

vel ír ják le. Több szö rö zés hez va ló jo ga nem csak a szer zôk nek, de az elô adó mû vé -

szek nek is van. Az elô a dó mû vé szi több szö rö zé si jog ma gá ba fog lal ja a rögzítettlen

elô adá sok rög zí té sét, il let ve a rög zí tett elô adá sok má so lá sát.

Ez a jog an nál szé le sebb kör ben fog át te vé keny sé ge ket, mint ame lye ket a köz -

nyelv ben má so lás nak ne ve zünk. Ide tar to zik ugyan is az al ko tá sok el sô rög zí té sé -

nek en ge dé lye zé se is, amely nek kü lö nös je len tô sé ge van az improvizatív – így kü -

lö nö sen pél dá ul a ze nei rög tön zé sek, a performance-jel le gû – al ko tá sok ese té ben,

ame lyek szer zôi és elô a dó mû vé szi jo gi vé del met él vez nek rög zí tett ség nél kül is.

Eb bôl fa ka dó an a jo go sult ki zá ró la gos jo ga ar ra is ki ter jed, hogy dönt sön ar ról,

kíván ja-e egyál ta lán a mû ve rög zí té sét, vagy sem. Az elô adó mû vé szek nek az el sô

rög zí tés jo ga ki fe je zet ten ne ve sí tett, a több szö rö zés tôl el kü lön ülô jo ga is.

Több szö rö zés nek mi nô sül a mû vek és a tel je sít mé nyek anya gi hor do zón va ló –

köz vet len vagy köz ve tett – rög zí té se bár mi lyen mó don, akár vég le ge sen, akár idô le -

ge sen, va la mint egy vagy több má so lat ké szí té se a rög zí tés rôl. Az anya gi hor do zón

va ló több szö rö zés azt je len ti, hogy az al ko tás nak bár mely fi zi kai, meg tes te sült hor -

do zó ra va ló rög zí té se több szö rö zés. Így több szö rö zés nek mi nô sül az, ha pél dá ul

pa pír lap ra, CD-re, DVD-re, memóriakártyára vagy szá mí tó gép-mo ni tor ra tör té nik

meg a több szö rö zés. Köz vet len a több szö rö zés, ha egy lé te zô mû pél dány ról – pél -

dá ul kot tá ról, már meg lé vô hang fel vé tel rôl több szö rö zött pél dá nyá ról – ké szül, és

köz ve tett, ha pél dá ul egy rá di ó ban CD-le ját szá sá ra ke rül sor és a kö zön ség tag ja 

a le ját szott mû sort rög zí ti. A több szö rö zés kü lön bö zô mód jai töb bek kö zött a kéz zel,

író gép pel va ló má so lás, a fény ké pe zés sel, mo bil te le fon nal va ló rög zí tés, a szken-

nelés, e-mailezés is. A több szö rö zés meg va ló sul ak kor is, ha a lét re jö vô pél dány

hosszú táv ra ké szül, és ab ban az eset ben is, ha má sod per cek után tör lés re ke rül.

Egyes ese tek ben a több szö rö zés tö me ge sen va ló sul meg, emi att pe dig a szer zô -

nek, az elô adó nak nincs tény le ges le he tô sé ge egye di leg en ge dé lyez ni min den egyes

pél dány lét re ho za ta lát. Ám ép pen a tö me ges sé gük mi att nem len ne in do kolt, ha ezen

cse lek mé nyek nek az en ge dély alól va ló men te sí té se az zal a kö vet kez ménnyel jár na,

hogy a fel hasz ná lá so kért az al ko tó sem mi fé le el len szol gál ta tást nem kap. Az ilyen

több szö rö zé sek nek je len tôs kö rét te szik ki a ma gán cé lú több szö rö zé sek és az egyes,

konk rét kö rül mé nyek sze rint meg ha tá ro zott, in téz mé nyi cé lú több szö rö zé sek. Ezek

fe jé ben a jo go sul tat en ge dé lye zé si jog nél kü li díj igény il le ti meg.
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A díj igé nyek egyik tí pu sa a rá dió- és a televíziószervezetek mû so rá ban su gár -

zott, a sa ját mû sort ve ze ték út ján a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tôk mû so rá ba be le fog -

lalt, va la mint a kép- vagy hang hor do zón for ga lom ba ho zott mû vek ma gán cé lú

több szö rö zé sét fe di le. Va gyis itt az audio-, il let ve az au di o vi zu á lis mû vek több szö -

rö zé sé rôl van szó.

A ma gán cé lú több szö rö zé sek re te kin tet tel az érin tett mû vek szer zô it, elô adó mû -

vé sze it, to váb bá a fil mek és a hang fel vé te lek elô ál lí tó it mû ve ik, il let ve tel je sít mé -

nye ik sza bad fel hasz ná lá sa után meg fe le lô dí ja zás il le ti meg, ame lyet a gya kor lat

üreshordozó-díj nak hív. Az üreshordozó-dí jat a jo go sul tak ne vé ben az iro dal mi és

a ze nei mû vek kel kap cso la tos szer zôi jo gok kö zös ke ze lé sét vég zô szer ve zet, az

Artisjus ér vé nye sí ti a díj sza bá sá ban meg ha tá ro zott, al ko tá sok rög zí té sé re al kal mas

esz kö zök – pél dá ul CD-k, DVD-k, mo bil te le fo nok, memóriakártyák, ka zet ták, ba ke -

li tek, táb la gé pek – te kin te té ben.

A dí jat az üres kép- és hang hor do zó gyár tó ja, kül föl di gyár tás ese tén a jog sza bály

sze rint vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély vagy – vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban

– egye tem le ge sen a hor do zót az or szág ba be ho zó sze mély és az azt bel föl dön elô ször

for ga lom ba ho zó sze mély kö te les az Artisjusnak a vám ke ze lés be fe je zé sé tôl, vám fi ze -

té si kö te le zett ség hi á nyá ban pe dig a for ga lom ba ho za tal tól vagy – ha ez a ko ráb bi

– a for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nô rak tá ron tar tás meg kez dé sé tôl szá mí tott nyolc

na pon be lül meg fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé ért az adott hor do zó összes bel föl di for -

gal ma zó ja is egye tem le ge sen fe lel. Az Eu ró pai Bí ró ság jog gya kor la tá ban ki mond ta,

hogy a mél tá nyos díj meg fi ze té sé nek vég sô kö te le zett je az, aki ma gán cél ból több -

szö rö zi a vé de lem alatt ál ló mû vet (fo gyasz tó). A tag ál la mok et tôl füg get le nül al -

kot hat nak olyan sza bá lyo zást, amely sze rint a dí jat azok nak a sze mé lyek nek kell

meg fi zet nie, akik a vég sô fel hasz ná lók ren del ke zé sé re bocsátanak több szö rö zés re

al kal mas be ren de zé se ket, ké szü lé ke ket és adat hor do zó kat, mi vel ôk e díj össze gét

be épít he tik a vég sô fel hasz ná ló ál tal fi ze tett ár ba, aki ez ál tal köz ve tet ten vi se li 

a dí jat.

Bár a ma gán cé lú több szö rö zést kom pen zá ló dí jak áta lány dí jak, az unió jo ga sze -

rint a dí jat nem fel tét le nül köz vet le nül kell meg kap ni uk a jo go sul tak nak, jog sze rû

meg ol dást je lent, ha az üreshordozó-díj ra jo go sul tak ja vá ra lét re ho zott szo ci á lis és

kul tu rá lis in téz mé nyek nek jut tat ják azt, ami azt is je len ti, hogy a ma gyar jog je len -

le gi meg ol dá sa, amely nek alap ján az üreshordozó-díj egy ré sze a Nem ze ti Kul tu rá -

lis Alap ré szé re ke rül át adás ra, össz hang ban áll az uni ós jog gal.

A díj igény má sik tí pu sa azo kat a több szö rö zé se ket fe di, ame lyek fény má so lás -

sal vagy más ha son ló mó don, pa pí ron vagy más ha son ló hor do zón (a to váb bi ak ban

együtt: reprográfiával) va ló sul nak meg. A dí jat a reprográfiára szol gá ló ké szü lék

gyár tó já nak, kül föl dön gyár tott ké szü lék ese té ben pe dig a jog sza bály sze rint vám

fi ze té sé re kö te le zett sze mély nek vagy – vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban –

egye tem le ge sen a ké szü lé ket az or szág ba be ho zó sze mély nek és az azt bel föl dön

elô ször for ga lom ba ho zó sze mély nek kell meg fi zet nie. E dí jon fe lül a reprográfiára

szol gá ló ké szü lé ket el len ér ték fe jé ben üze mel te tô is kö te les dí jat fi zet ni. Mind két

dí jat a Ma gyar Reprográfiai Szö vet ség ér vé nye sí ti. Azok nak a ké szü lé kek nek a tel jes

fel so ro lá sát, ame lyek reprográfiára szol gál nak, kü lön kor mány ren de let ál la pít ja meg,

ezen a lis tán sze re pel töb bek kö zött a nyom ta tó, a fény má so ló, a szkenner, a fax.
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C) Ter jesz tés

A több szö rö zés fel hasz ná lá sá val gyak ran szo ro san össze kap cso ló dik a ter jesz tés

cse lek mé nye, ugyan is az ere de ti vagy a több szö rö zés sel lét re ho zott fi zi kai mû pél -

dá nyo kat, tel je sít mé nye ket el is kell jut tat ni a kö zön ség hez. En nek a leg ré geb bi, ha -

gyo má nyos mód ja a ter jesz tés, amely fel hasz ná lá si mód alá az szjt. sok fé le cse lek -

ményt be so rol. Mind a ze ne szer zôk, mind az elô adók ren del kez nek ter jesz tés hez

va ló jog gal.

Ter jesz tés az al ko tás ere de ti pél dá nyá nak vagy több szö rö zött pél dá nya i nak 

a nyil vá nos ság szá má ra tör té nô hoz zá fér he tô vé té te le for ga lom ba ho za tal lal vagy

for ga lom ba ho za tal ra va ló fel kí ná lás sal. A ter jesz tés ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen az

al ko tás fi zi kai pél dá nya tu laj don jo gá nak át ru há zá sát és bér be a dá sát, va la mint annak

az or szág ba for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nô be ho za ta lát. A ter jesz tés jo ga ki ter -

jed az al ko tás egyes fi zi kai pél dá nya i nak a nyil vá nos ság ré szé re tör té nô ha szon -

köl csön be adá sá ra is. A fel hasz ná lá si en ge dély te hát ezek ben az ese tek ben ar ra

vonat ko zik, hogy a fel hasz ná ló har ma dik sze mé ly (a kö zön ség) szá má ra el ad ja, bér -

be ad ja vagy ha szon köl csön be ad ja az al ko tást.

Di gi tá lis ter jesz tés rôl ak kor be szél he tünk, ami kor az al ko tá sok anya gi for má ban

lé te zô pél dá nya i hoz nem fi zi kai bol tok ban, könyv tá rak ban, köl csön zôk ben jut ha -

tunk hoz zá, ha nem pél dá ul az Ama zon hoz, Bookline-hoz ha son ló online bol to kon

ke resz tül. Az al ko tás nem anya gi for má ban tör té nô „online ter jesz té se” a szer zôi

jog szem pont já ból nem a ter jesz tés, ha nem a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés, fel hasz -

ná lás alá esik.

Ha az al ko tás pél dá nyát a jo go sult vagy az ô ki fe je zett hoz zá já ru lá sá val más va -

la ki adás vé tel lel vagy a tu laj don jog más mó don tör té nô át ru há zá sá val az Eu ró pai

Gaz da sá gi Tér ség ben for ga lom ba hoz ta, a ter jesz tés jo ga az így for ga lom ba ho zott

pél dány te kin te té ben – a bér be a dás, a ha szon köl csön be adás és a be ho za tal jo ga

ki vé te lé vel – a to váb bi ak ban nem gya ko rol ha tó. Ezt ne vez zük a ter jesz té si jog

kime rü lé sé nek. A jog ki me rü lést kö ve tô en az érin tett pél dány to váb bi tu laj don jog-

át ru há zás sal já ró ter jesz té sé hez nem kell a jo go sult en ge dé lye, er re épül pél dá ul az

an tik vár ke res ke de lem.

A jog ki me rü lés nem vo nat ko zik ar ra, ha az al ko táspél dány nak a jo go sult csak 

a bér be a dá sát vagy ha szon köl csön be adá sát en ge dé lyez te. Ar ra sem vo nat ko zik, ha

az elô ször tu laj don jog-át ru há zás sal ter jesz tett pél dányt a ké sôb bi ek ben kí ván ják

bér be ad ni vagy ha szon köl csön be ad ni. Fon tos, hogy a jog ki me rü lés csak a jog sze -

rû en for ga lom ba ho zott pél dá nyok te kin te té ben ér tel mez he tô: ha az el sô for ga lom -

ba ho za tal ra nem jog sze rû en ke rült sor, a jog ki me rü lé se sem kö vet ke zik be, így az

ilyen mó don for ga lom ba bo csá tott mû vek, tel je sít mé nyek to váb bi ter jesz té se is

jog sér tô.

Ha a szer zô, az elô adó a film al ko tás ra vagy a hang fel vé tel ben fog lalt mû re vo nat -

ko zó bér be a dá si jo gát a film vagy a hang fel vé tel elô ál lí tó já ra ru ház ta, vagy egyéb -

ként en ge dé lyez te szá má ra e jog gya kor lá sát, a mû bér be a dás sal tör té nô ter jesz té se

el le né ben to vább ra is meg fe le lô dí ja zást kö ve tel het at tól. E díj ról sem a szer zô, sem

az elô adó nem mond hat le, díj igé nyét azon ban csak kö zös jog ke ze lô szer ve zet út -
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ján ér vé nye sít he ti. E jog ér vé nye sí té se azon ban je len leg nem mû kö dik Ma gyar or -

szá gon, amely nek oka, hogy a vár ha tó jog dí ja kat a jo gok ér vé nye sí té sé nek költ sé ge

jó val meg ha lad ja.

A ha szon köl csön zé si jog nak mint a ter jesz té si jog egyik altípusának gya kor lá sa

sa já to san ala kul. Az iro dal mi mû vek és a kot tá ban rög zí tett ze ne mû vek szer zô i nek

ugyan is nem ki zá ró la gos en ge dé lye zé si jo ga van, ha nem csak díj igény il le ti meg

ôket. (A töb bi szer zô a ha szon köl csön zés re vo nat ko zó an is egye di en ge dé lye zé si

jog gal bír.) Ezt a dí jat vi szont nem a fel hasz ná ló, a nyil vá nos ha szon köl csön zést

vég zô könyv tá rak fi ze tik, ha nem a kul tú rá ért fe le lôs mi nisz ter ál tal fel ügyelt költ -

ség ve té si fe je zet bôl – kü lön tör vé nyi so ron meg ha tá ro zott összeg ke re tén be lül –,

te hát a köz pon ti költ ség ve tés bôl ke rül ki fi ze tés re. A díj ra jo go sul tak szer ve ze tü kön,

a Ma gyar Iro dal mi Szer zôi Jog vé dô és Jog ke ze lô Egye sü le ten (a to váb bi ak ban: 

MISZJE) ke resz tül kap ják meg a dí jat. A fel osz tás ra a könyv tá rak ál tal ren del ke zés -

re bo csá tott ha szon köl csön zé si ada tok alap ján ke rül sor. A ze ne mû ve ket (kot tá kat)

érin tô en azon ban a je len idô pon tig a gya kor lat azt mu tat ja, hogy a könyv tá rak által

ren del ke zés re bo csá tott ha szon köl csön zé si ada tok kö zött a kot ták ra vo nat ko zó

ada tok nem érik el a ki mu tat ha tó mér té ket.

Ami az elô adó mû vé szek ha szon köl csön zés hez va ló jo gát il le ti, a hang fel vé tel ben

rög zí tett és for ga lom ba ho zott elô adá sok nyil vá nos ha szon köl csön be adá sá hoz az

elô adók hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Az elô adó mû vé szek díj igé nyü ket kö zös jog ke ze lô

szer ve ze tük, az EJI út ján ér vé nye sít he tik, amely azon ban csak a hoz zá já ru lás meg -

adá sa után jár hat el.

D) Nyil vá nos elô adás

A szer zô egyik leg ré gebb óta biz to sí tott, „klasszi kus” jo ga a mû ve nyil vá nos elô adá -

sá nak en ge dé lye zé se. Ha bár alap ve tô en el fo ga dott igaz ság, hogy „az elô adó nél kül

ha lott a mû”, a szom szé dos jo gi jo go sul tak kö zül sen ki nek, így az elô adó mû vé szek -

nek sincs nyil vá nos elô adás hoz fû zô dô va gyo ni jo ga.

A szer zôi jo gi sza bá lyo zás ab ból in dul ki a szer zôi va gyo ni jo gok ese té ben, hogy

a szer zô nek nincs köz vet len kap cso la ta a kö zön ség gel, így azo kat a fel hasz ná lá si

mó do kat ne ve sí ti, ame lyek so rán a mû ta lál ko zik a mû él ve zôk kel. A nyil vá nos elô -

adás so rán a mû a je len lé vô kö zön ség szá má ra vá lik lát ha tó vá, hall ha tó vá. E mo -

men tum hoz pe dig – amennyi ben nem mû sza ki esz kö zök se gít sé gé vel je le nik meg 

a mû, pél dá ul kon cert film ve tí té se kor – elô adó mû vé szek élô köz re mû kö dé sé re van

szük ség.

Az elô adó mû vé szek ese tén e cse lek mény nem ke let kez tet szom szé dos jo gi jog -

vi szonyt, sze mé lyes és köz vet len jel le ge mi att a jog fel té te le zi, hogy egy meg bí zási

jog vi szony ke re té ben az elô adó mû vész elô adá sá nak min den lé nye ges kér dé se rög -

zít he tô. Amennyi ben azon ban az elô adást rög zí tik vagy bár mely for má ban nyil vá -

nos ság hoz köz ve tí tik, már nem be szél he tünk pusz ta meg bí zás ról, ezek ben az ese tek -

ben már fel hasz ná lá si-meg bí zá si ve gyes meg ál la po dá sok köt tet nek a fe lek kö zött.

En nek kö vet kez mé nye ként a to váb bi ak ban a szer zôk va gyo ni jo gá nak sza bá lyai

ke rül nek ki fej tés re.
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Az szjt. de fi ni ál ja az elô adás és a nyil vá nos ság fo gal mát is, ha mind ket tô meg -

va ló sul, ak kor be szél he tünk nyil vá nos elô adás ról.

Elô adás a mû ér zé kel he tô vé té te le je len lé vôk szá má ra. E fel hasz ná lás nak nem

fel té te le, hogy a je len lé vôk a mû vet ér zé kel jék is, ele gen dô hoz zá az elô adók er re

irá nyu ló szán dé ka.

Nyil vá nos az elô adás, ha az a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tô he lyen vagy

bár mely más olyan he lyen tör té nik, ahol a fel hasz ná ló csa lád ján és an nak tár sa sá -

gi, is me rô si kö rén kí vü li sze mé lyek gyûl nek vagy gyûl het nek össze. A nyil vá nos ság

fo gal ma azon ban nem ér tel mez he tô szû ken, pél dá ul egy vál la lat mun kál ta tói szá -

má ra üze mel te tett üdü lô jé nek kö zös sé gi hely sé gé ben tör té nô ze ne szol gál ta tá son

je len lé vô sze mé lyek már nyil vá nos ság nak számítanak. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy

a nem nyil vá nos elô adás ra nem ter jed ki a szer zô en ge dé lye zé si jo ga. Ugyan ak kor

a jog gya kor lat ki dol goz ta már a szuk cesszív nyil vá nos ság fo gal mát, va gyis ak kor is

meg va ló sul hat a nyil vá nos ság, ha az e kör be tar to zó sze mé lyek nem egy szer re,

hanem egy más után fér nek hoz zá a mû höz (pl. egy ho tel szo bá ban).

A ha tá lyos ma gyar jog sze rint a nyil vá nos elô adás jel lem zô en két fé le kép pen tör -

tén het meg: élô elô adás ként és mû sza ki úton. Ez utób bi val a tör vény nyit va hagy ja

a más úton va ló nyil vá nos elô adás le he tô sé gét is.

Élô elô adás a mû elô adá sa a kö zön ség je len lé té ben sze mé lyes elô a dó mû vé szi

tel je sít ménnyel, így pél dá ul a szín pa di elô adás, a hang ver seny, a sza va ló est, a fel -

ol va sás. Ezek ben az ese tek ben te hát az elô adás so rán je len van a kö zön ség, jel lem -

zô en egy te rem ben tar tóz ko dik a mû vet elô adó sze méllyel.

Mû sza ki úton tör té nik az elô adás ak kor, ha a mû ér zé kel he tô vé té te le bár mi lyen

mû sza ki esz köz zel vagy mód szer rel tör té nik, ilyen a film al ko tás ve tí té se, a kö zön -

ség hez köz ve tí tett vagy (mû pél dá nyon) ter jesz tett mû hang szó ró val va ló meg szó -

lal ta tá sa, il let ve kép er nyôn va ló meg je le ní té se.

Fi gye lem mel ar ra, hogy egyes mû tí pu sok – pél dá ul pop da lok – nyil vá nos elô adása

egy szer re szá mos he lyen tör tén het, vi szont má sok – pél dá ul a szín pad ra szánt iro -

dal mi és ze ne drá mai ze ne mû vek – ese té ben ez a fel hasz ná lás jól kont rol lál ha tó

egye di leg is, ezért az utób bi ese tek ben a tör vény le he tô vé te szi a szer zôk szá mára

az egye di en ge dé lye zést. Az elôb bi ese tek ben vi szont a nyil vá nos elô adá sok en ge -

dé lye zé sét nem ma guk a szer zôk, ha nem az er re a cél ra lét re ho zott, kép vi se le tü ket

el lá tó kö zös jog ke ze lô szer ve ze te ik vég zik.

E) Nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés

Ez a fel hasz ná lá si mód több fé le cse lek ménnyel tör tén het, ezek ben (a ma gyar szer -

zôi jog fo ga lom rend sze ré ben) az a kö zös, hogy a mû hoz zá fér he tô vé té te le a fel -

hasz ná ló tól tá vol lé vô kö zön ség, nyil vá nos ság szá má ra va ló sul meg. A nyil vá nos ság

fo gal má ra vo nat ko zó an ezek ben az ese tek ben is al kal maz ha tó a nyil vá nos elô adás -

nál be mu ta tott meg kö ze lí tés.

A köz ve tí tés jo gát el kell ha tá rol ni a ter jesz tés cse lek mé nyé tôl is. Amíg a ter jesz -

tés a fi zi kai mû pél dá nyok hoz zá fér he tô vé té te lét je len ti, ad dig a nyil vá nos ság hoz

köz ve tí tés ese té ben nem fi zi kai hor do zón va ló hoz zá fér he tô vé té tel rôl van szó.
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Ennek az el ha tá ro lás nak a te kin tet ben van kü lö nös je len tô sé ge, hogy a nyil vá nos -

ság hoz köz ve tí tés ese té ben alap el vi szin ten nem me rül ki a jog, va gyis az újabb

nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tô vé té tel lel meg va ló su ló fel hasz ná lá sok ese té ben

is mét en ge délyt kell kér ni a jo go sult tól. Egy ben az online bol to kon ke resz tül meg -

va ló su ló fi zi kai mû pél dá nyok di gi tá lis ter jesz té se nem fe di le a nyil vá nos ság hoz

köz ve tí tés fel hasz ná lá si mód ját.

A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés kö ré be az szjt. 26–28. §-ai alatt tár gyalt fel hasz -

ná lá sok tar toz nak, ame lyek kö zül szá mos cse lek mény re ki ter jed nek az elô adó -

mûvé szek va gyo ni jo gai is. A föld fel szí ni, mû hol das és kó dolt su gár zá son kí vül

meg tör tén het a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés ve ze ték út ján vagy más mó don, a nyil -

vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nô hoz zá fér he tô vé té tel lel vagy bár mely egyéb

mó don. A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés kö ré be so ro lan dó még a to vább köz ve tí tés az

ere de ti hez ké pest más szer ve zet út ján, és en nek altípusa az egyi de jû, vál to zat lan

és cson kí tat lan to vább köz ve tí tés is.

Alap ve tô en há rom nagy cso por tot kü lö nít he tünk el a nyil vá nos ság hoz köz ve tí té -

sen be lül: a (1) su gár zást, a (2) to vább köz ve tí tést és a (3) le hí vás ra hoz zá fér he tô vé

té telt.

Az elô adó mû vé szek nek a to vább köz ve tí té sen kí vül min den fel hasz ná lás ra fenn -

áll a ki zá ró la gos va gyo ni jo go sult sá guk. Így a su gár zás, il let ve a le hí vás ra hoz zá -

férhe tô vé té tel ese tén a szer zôk re vo nat ko zó sza bá lyo kat az elô adó mû vész re is

érte ni kell.

a) Su gár zás

A su gár zás so rán a mû vek olyan kö zön ség hez jut nak el, amely a fel hasz ná lás he lyén

nincs je len. Eb ben az eset ben a mû ér zé kel he tô vé té te le – han gok nak, ké pek nek és

han gok nak, vagy ezek tech ni kai meg je le ní té sé nek át vi te lé vel – ve ze ték vagy más

ha son ló esz köz nél kül va ló sul meg a tá vol lé vô kö zön ség szá má ra. A su gár zás ana lóg

és di gi tá lis mó don is meg va ló sul hat, de hogy az át vi vô jel me lyik tí pus ba tar to zik,

a szer zôi jo gi fel hasz ná lás szem pont já ból lé nyeg te len. A su gár zás a nyil vá nos ság hoz

köz ve tí tés ál ta lá nos tí pu sa is egy ben, így ha a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés konk rét

tech ni kai meg va ló sí tá sa nem so rol ha tó az alább tár gyalt va la mely spe ci á lis ka te gó -

ri á ba sem, ak kor a fel hasz ná lást su gár zás nak kell mi nô sí te ni. Az szjt. a su gár zás nak

há rom alap ve tô tí pu sát is me ri: az egy sze rû su gár zást (föld fel szí ni), a mû hol das su -

gár zást és a kó dolt su gár zást.

A föld fel szí ni su gár zás, a frek ven ci án tör té nô jel to váb bí tás ha gyo má nyos úton

tör té nik, és rend sze rint leg fel jebb az or szág te rü le té re ter jed ki a fog ha tó sá ga.

A mû hol das su gár zás a su gár zás el sô ne ve sí tett alesete, amely rôl ak kor le het be -

szél ni, ha a mû sor a nyil vá nos ság kö ré ben köz vet le nül fog ha tó. Ez ak kor va ló sul

meg, ha a rá dió- vagy televíziószervezet – fe le lôs sé gé vel és el len ôr zé se alatt – mû -

sort hor do zó je le ket jut tat el a mû hold hoz, majd on nan a Föld re meg sza kí tat lan

köz ve tí tés út ján és az zal a cél lal, hogy a je le ket a nyil vá nos ság ve hes se. Mi vel jel -

lem zô en ak kor al kal maz zák a fel hasz ná lók ezt a tech no ló gi át, ha több or szág ban lévô

kö zön ség nek kí ván ják el jut tat ni a mû sort, ezért ez rend sze rint bír ha tá ron át nyú ló

vo nat ko zá sok kal is. Ha itt a territorialitás el ve ér vé nye sül ne, ak kor va la mennyi or -

szág ban, ame lyet a mû hold footprintje (a mû hold ha tó su ga ra ál tal le fe dett te rü let)
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be fog, en ge délyt kel le ne kér ni a fel hasz ná lás hoz. Az Eu ró pai Uni ó ban – és az Eu ró pai

Gaz da sá gi Tér ség ben – ma már egy sé ges sza bá lyo zás vo nat ko zik ar ra, hogy ilyen

eset ben a fel hasz ná lás he lye az EGT-nek ki zá ró lag az a tag ál la ma, amely bôl a rá -

dió- vagy televíziószervezet a mû sort hor do zó je le ket el jut tat ja a mû hold hoz. Ez

ter mé sze te sen nem be fo lyá sol ja azt, hogy a jog dí jat az el ér he tô kö zön ség mé re té -

hez kell iga zí ta ni.

Ahogy fent em lí tet tük, a jel for má já nak a szer zôi jo gi mi nô sí tés szem pont já ból

nincs je len tô sé ge. Elô for dul hat azon ban, hogy a su gár zás nem fog ha tó köz vet le nül

a nyil vá nos ság szá má ra, mi vel azt va la mi lyen tech ni kai meg ol dás aka dá lyoz za,

még hoz zá rend sze rint an nak ér de ké ben, hogy csak a kö zön ség cél zott tag jai ér hes -

sék el a tar tal mat. A kö zön ség ezen tag jai rend sze rint fi zet nek ezért a hoz zá fé ré sért.

(Nem tar to zik ide az az eset, ami kor a jel meg vál toz ta tá sá nak az egyet len cél ja 

a tö mö rí tés an nak ér de ké ben, hogy több jel le gyen el jut tat ha tó a kö zön ség hez, ha

azt a kö zön ség tag ja min den to váb bi esz köz igény be vé te le nél kül tud ja fog ni.) Az ide

tar to zó tech ni kai meg ol dá sok kö zül az szjt. a kó dolt su gár zást de fi ni ál ja. Esze rint

ak kor kó dolt a su gár zás, ha a mû sort hor do zó je le ket bár mi lyen mó don át ala kít ják

az zal a cél lal, hogy a hoz zá fé rést a nyil vá nos ság va la mely szû kebb kö ré re kor lá -

toz zák.

A kó dolt su gár zás nak két alesetét ha tá roz za meg a tör vény. Egy részt, ha a mû -

sor a nyil vá nos ság kö ré ben csak azt kö ve tô en fog ha tó köz vet le nül, hogy a mû sort

hor do zó je le ket – az ere de ti rá dió- vagy televíziószervezettel kö tött meg ál la po dás

alap ján a tô le vagy a hoz zá já ru lá sá val más tól be szer zett esz köz zel (kód ol dó val) –

ar ra al kal mas sá tet ték. Más részt a mû kó dolt su gár zá sá nak mi nô sül az is, ha a su -

gár zott mû sor je le it a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tô szer ve zet kó dol ja és a mû za var -

ta lan ér zé ke lé se a nyil vá nos ság tag jai szá má ra csak az e szer ve zet tel kö tött kü lön

meg ál la po dás alap ján a tô le vagy a hoz zá já ru lá sá val más tól be szer zett kód ol dó val

le het sé ges. Az elôb bi eset ben te hát a kód ol dás egy köz ve tí tôszer ve zet fe la da ta, az

utób bi eset ben a kód ol dást ma ga a kö zön ség tag ja vég zi a szá má ra ren del ke zés re

bo csá tott esz köz zel.

A su gár zá si jo gok gya kor lá sa nem old ha tó meg egye di leg, hi szen szin te el kép -

zel he tet len ad mi niszt rá ci ós ter het je len te ne az, hogy a su gár zó szer ve zet egyen -

ként kér jen en ge délyt a mû so rá ban su gá roz ni kí vánt va la mennyi mû va la mennyi

jo go sult já tól. Ezt a jo gu kat emi att a ze nei és az iro dal mi mû vek szer zôi és az elô -

adó mû vé szek is kö zös jog ke ze lés ben gya ko rol ják és a ne vük ben az Artisjus, il let ve

az EJI köt szer zô dést. Eb bôl a jog ke ze lés bôl nem le het ki lép ni.

b) To vább köz ve tí tés

A szer zô nek két fé le to vább köz ve tí té si jo ga van. Egy rész rôl jo gá ban áll a su gár zott

mû vét su gár zás sal to vább köz ve tí te ni, vagy er re más nak en ge délyt ad nia, más részt

ar ra is, hogy en ge dé lyez ze az ere de ti szer ve zet hez ké pest más sze mély szá má ra,

hogy az ere de ti köz ve tí tés sel egy idô ben, vál to zat lan for má ban, cson kí tat la nul vé -

gez zen to vább köz ve tí tést. A két cse lek mény köz ti kö zös pont, hogy mind két eset -

ben meg tör tént már az el sô nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés, és a má so dik cse lek mény

mind két eset ben a kö zön ség újabb ré szét éri el.
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A gya kor lat ban ez a te vé keny ség a ká bel szol gál ta tók jel lem zô te vé keny sé ge, de

a to vább köz ve tí tés esz kö ze bár mi lyen tech no ló gia le het. Az en ge dély re itt ami att

van szük ség, mi vel a to vább köz ve tí tô sze mély az ere de ti szer ve zet ál tal meg cél -

zott hoz ké pest a kö zön ség újabb cso port já hoz tud ja el jut tat ni az egyéb ként vál to -

zat lan mû sort, jel lem zô en önál ló be vé tel re is szert té ve ez zel. Ezt a jo go sult sá got 

a jo go sul tak kö te le zô kö zös jog ke ze lés út ján gya ko rol ják. Az írás be li en ge délyt

jelen leg az Artisjus ad ja meg és ô sze di be a jog dí jat is va la mennyi ar ra jo go sult ne -

vé ben.

A ma gyar köz szol gá la ti mé dia szol gál ta tó, rá dió- vagy televíziószervezet mû so -

rá ban su gár zott, ve ze té ken vagy más ként köz ve tí tett mû vek to vább köz ve tí té sé ért

já ró dí ja kat a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va gyon ke ze lô Alap ból kell meg fi zet -

ni; er rôl az alap ke ze lô je gon dos ko dik.

c) Le hí vás ra hoz zá fér he tô vé té tel

Az szjt. szól a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés azon ese té rôl is, ami kor a kö zön ség tag ja

a le hí vás he lyét és ide jét ma ga vá laszt hat ja meg. A szak zsar gon ban le hí vás ra hoz -

zá fér he tô vé té tel nek, on-demand fel hasz ná lás nak vagy egy sze rû en internetes köz -

zé té tel nek is hív ják ezt a fel hasz ná lást. E fel hasz ná lá si mód két nagy ka te gó ri á ba

bont ha tó to vább, az egyik be a download (az az sa ját pél dány ge ne rá lá sá val vég zô dô

el ér he tô vé té tel), a má sik ba pe dig a streaming (az az ér zé ke lés re al kal mas mó don

el ér he tô vé té tel) tí pu sú cse lek mé nyek tar toz nak.

Le hí vás ra hoz zá fér he tô vé té tel fel hasz ná lá so kat vé gez het nek a kü lön bö zô online

szol gál ta tók (pl. Spotify, Deezer, iTunes, YouTube), de ilyen fel hasz ná lást nyújtanak

pél dá ul a ká bel szol gál ta tók vi deo-on-demand szol gál ta tá suk ke re té ben.

A ze ne mû vek szer zôi, vagy pon to sab ban az ún. kis jo gos ze ne mû vek szer zôi te -

kin te té ben e fel hasz ná lá so kat kö zös jog ke ze lô jük, az Artisjus gya ko rol ja kö te le zô

kö zös jog ke ze lés ke re té ben. Míg a ma gyar jog sza bá lyok sze rint az elô adó mû vé szek

kö zös jog ke ze lô szer ve ze te ki ter jesz tett kö zös jog ke ze lés ke re té ben gya ko rol ja 

a jo go sul tak he lyett e jo got, ad dig az elô adó mû vé szek kép vi se le té ben jel lem zô en 

e fel hasz ná lást ki a dó juk en ge dé lye zi a nem zet kö zi gya kor lat nak meg fe le lô en.

F) Át dol go zás

Az át dol go zás a szer zô ki zá ró la gos jo ga. Át dol go zás a mû min den olyan meg vál toz -

ta tá sa, amely nek ered mé nye kép pen az ere de ti mû bôl szár ma zó más mû jön lét re.

En nek sza bá lya it az I.2.B) pont ban is mer tet tük.

3. Az en ge dé lye zé si jog aló li egyes ki vé te lek – a sza bad fel hasz ná lá sok

• A sza bad fel hasz ná lá so kat a jog al ko tó ab ból az össz tár sa dal mi cél ból tet te le he -

tô vé, hogy az ok ta tás, a mû ve lô dés, a tu do má nyos ku ta tás sza bad sá gát és a sza -

bad in for má ci ó hoz ju tást biz to sít sa.
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• A sza bad fel hasz ná lá sok kor lá toz zák az al ko tók ki zá ró la gos va gyo ni jo ga it olyan

mó don, hogy e fel hasz ná lá sok en ge dély ké rés és – bi zo nyos ese tek ben – jog díj -

fi ze tés nél kül va ló sul hat nak meg.

• A sza bad fel hasz ná lá si ka ta ló gus kö zép pont já ban el sô sor ban a szer zôk és mû -

ve ik áll nak, ám – a nyil vá nos elô adás fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ki vé te lek tôl

elte kint ve – a sza bad fel hasz ná lá sok mód jai az elô adók ra is ki ter jed nek.

A fel hasz ná lás nak mi nô sü lô cse lek mé nyek kö zül egye se ket a tör vény sza bad dá mi -

nô sít, ezen sza bá lyok a kö zön ség szá má ra már aze lôtt jog díj fi ze té si kö te le zett ség

alól ki vett (sza bad) hoz zá fé rést biz to sí ta nak a mû höz, a tel je sít mény hez, hogy an nak

vé del mi ide je le járt vol na. A sza bad fel hasz ná lás le he tô vé té te le az ok ta tás, a mû ve -

lô dés, a tu do má nyos ku ta tás sza bad sá gát és a sza bad in for má ci ó hoz ju tást biz to -

sít ja az al ko tók ki zá ró la gos en ge dé lye zé si jo ga ro vá sá ra. Ezen cé lok ér vé nye sü lé se

ér de ké ben – a tör vény ál tal kö rül írt fel té te lek tel je sü lé se ese tén – te hát nem szük -

sé ges a jo go sult tól en ge délyt kér ni a fel hasz ná lá sért, és meg ha tá ro zott ese tek ben

nem kell ér te dí jat sem fi zet ni.

A sza bad fel hasz ná lás sza bá lya i nak pon to san meg fe le lô cse lek mé nyek hez sen -

ki nek az en ge dé lye sem kell, mi vel ezt ma ga a tör vény biz to sít ja. Ab ban az eset -

ben, ha az adott fel hasz ná lás nem so rol ha tó be pon to san a sza bad fel hasz ná lás ra

vo nat ko zó sza bá lyok alá, a jo go sult en ge dé lyét kell kér ni a meg va ló sí tá sá hoz, el -

len ke zô eset ben ugyan is jog sér tô lesz. An nak el dön té se, hogy az adott cse lek mény

sza bad fel hasz ná lás nak mi nô sül-e, bí ró sá gi út ra tar to zik.

A szer zôi jo gi tör vény a sza bad fel hasz ná lá sok kal szem ben az egye di leg köz vet -

le nül meg ha tá ro zott fel té te le ken kí vül egy ál ta lá nos, ötszin tû tesz tet is fel ál lít,

amely nek szin tén meg kell fe lel nie ah hoz a fel hasz ná lás nak, hogy tény le ge sen sza -

bad nak mi nô sül jön.

A sza bad fel hasz ná lás:

• nem le het sé rel mes a mû, a tel je sít mény ren des fel hasz ná lá sá ra,

• nem ká ro sít hat ja in do ko lat la nul a jo go sult jo gos ér de ke it, to váb bá

• meg kell fe lel nie a jó hi sze mû ség és a tisz tes ség kö ve tel mé nyé nek, ami bôl kö -

vet ke zô en

• nem irá nyul hat a sza bad fel hasz ná lás ren del te té sé vel össze nem fé rô célra.

E fel té tel rend szer a jo go sult biz to sí tá sa és a kö zön ség sza bad sá gá nak gát ja, amit egy

to váb bi, ál ta lá nos ti la lom fog lal össze, újabb aka dályt ál lít va a sza bad fel hasz ná lá -

sok „el bur ján zá sa” és a fel hasz ná lók nak ked vez ni pró bá ló, meg en ge dôbb bí rói gya -

kor lat elé: a sza bad fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek nem ér tel mez he tôk

kiter jesz tô en, így a bí ró sá gok nem tud ják de ro gál ni a jo go sul tak ki zá ró la gos jo ga it.

A fel hasz ná lás szint jét el nem érô te vé keny sé gek egy már lé te zô mû vel kap cso -

lat ban nem jön nek itt szá mí tás ba: az ih let nem szer zôi jo gi ka te gó ria. Az aláb bi ak ban

te hát csak azok kal az ese tek kel fog lal ko zunk, ami kor fel hasz ná lás is tör té nik.
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A) A mû vál toz ta tá sá val já ró, ar ra irá nyu ló sza bad fel hasz ná lá sok

a) Idé zés

Az egyik leg ré geb bi, alap ve tô je len tô sé gû sza bad fel hasz ná lás az idé zés. A mû rész -

le tét – az át ve vô mû jel le ge és cél ja ál tal in do kolt ter je de lem ben és az ere de ti hez híven

– a for rás, va la mint az ott meg je lölt szer zô meg ne ve zé sé vel bár ki idéz he ti. Az idé zés

sza bad sá ga a mû vé sze ti és tu do má nyos élet sza bad sá gát hi va tott szol gál ni, hi szen

e jog in téz mény nél kül szin te el kép zel he tet len len ne pél dá ul egy tu do má nyos mun -

ka el ké szí té se, de a már lét re ho zott mû vé sze ti tel je sít mé nyek re ref lek tá ló mû vé szi

te vé keny ség is meg ne he zed ne.

Ah hoz azon ban, hogy az idé zés sza bad fel hasz ná lás le gyen, szük sé ges a for rás

és a szer zô meg ne ve zé se. En nek el ma ra dá sa ese tén az idé zés en ge dély hez kö tött,

ha pe dig ez hi ány zik, ak kor az idé zés jog sér tô. A hû idé zés nem fel tét le nül szó sze -

rin ti, de az ere de ti tar ta lom mal egye zô fel hasz ná lást je lent.

Idéz ni ze ne mû vet is le het ak kor, ha a tör vény ál tal meg kí vánt idé zé si cél fenn -

áll: a for rás fel tün tet he tô pél dá ul a kot tá ban el he lyez ve, vagy le nem kot tá zott mû -

vek ese té ben a mû bár mely hor do zó ján (pl. a CD kí sé rô fü ze té ben). Prob lé mát

jelent het azon ban, ha a ze ne mû meg ha tá ro zó ré szét kí ván ják fel hasz nál ni, pél dá ul

ha a ref rén je ke rül fel hasz ná lás ra. A vo nat ko zó jog gya kor lat alap ján a ref rén idé -

zé se nem le het sza bad fel hasz ná lás.

Fon tos hang sú lyoz ni, hogy az idé zés fel té te le i nek a már nem vé dett mû vek ese té -

ben is ele get kell ten ni, mi vel a szer zô nek a név fel tün te tés hez va ló jo ga a vé del mi

idô le jár tát kö ve tô en is fenn ma rad. En nek el ma ra dá sa ese tén be szél he tünk plá gi -

um ról.

b) Át vé tel

Szin tén el sô sor ban a tu do má nyos te vé keny sé get, az ok ta tást kí ván ja se gí te ni az ún.

át vé tel, mint sza bad fel hasz ná lás. Nyil vá nos ság ra ho zott iro dal mi vagy ze nei mû

rész le te, film rész le te, vagy ki sebb ter je del mû ilyen önál ló mû, to váb bá kép zô mû vé -

sze ti, épí té sze ti, ipar mû vé sze ti és ipa ri ter ve zô mû vé sze ti al ko tás ké pe, va la mint fo tó -

mû vé sze ti al ko tás is ko lai ok ta tá si cél ra, va la mint tu do má nyos ku ta tás cél já ra a for rás

és az ott meg je lölt szer zô meg ne ve zé sé vel át ve he tô. Ugyan ak kor az így lét re jö vô mû

több szö rö zé se és ter jesz té se engedélyköteles, ki vé ve, ha az át ve vô mû vet nem hasz -

nál ják fel üz let sze rû en és az ar ra irá nyu ló el já rás ban tan könyv vé nyil vá nít ják. Ab ban

az eset ben, ha pél dá ul a szö veg gyûj te ményt a ki a dó nem költ ség áron áru sít ja, ha -

nem an nál ma ga sabb árat kér ér te, ak kor a fel hasz ná lás hoz en ge délyt kell kér ni, és

a szer zô nek jog dí jat kell fi zet ni. Át vé tel nek mi nô sül a mû olyan mér té kû fel hasz ná -

lá sa más mû ben, amely az idé zést meg ha lad ja. Ez a sza bad fel hasz ná lás el sô sor ban

a szö veg gyûj te mé nyek, vá lo ga tá sok lét re ho zá sát se gí ti elô. Eb be a kör be tar toz hat -

nak az ének-ze ne tan köny vek is, ame lyek rö vid ze ne mû ve ket, vagy na gyobb ze ne -

mû vek rész le te it tar tal maz zák.

c) Át dol go zás

A mû is ko lai ok ta tá si cél ra is ko lai fog lal ko zás ke re té ben át is dol goz ha tó, ez azon ban

egy igen szûk sza bad fel hasz ná lás: ér dem ben az órai fel dol go zást hi va tott könnyí -
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te ni. Az át dol go zott mû fel hasz ná lá sá hoz – pl. a gye re kek ál tal ké szí tett ki vo nat

online hoz zá fér he tô vé té te lé hez – az ere de ti mû szer zô jé nek en ge dé lye is szük sé -

ges. Ez a meg szo rí tás azt a célt szol gál ja, hogy az át dol go zás, mint kre a tív te vé -

keny ség, gya ko rol ha tó le gyen ok ta tá si kör nye zet ben, de ez ezen tú li cé lo kat ne

szol gál jon és ne sért se a szer zô ér de ke it.

B) A mû vál toz ta tás nél kü li sza bad fel hasz ná lá sai

Ma még meg ha tá ro zó je len tô ség gel bír a sza bad fel hasz ná lá sok kö zött a má so lás

egyes ne ve sí tett cé lok ra va ló meg en ge dé se.

a) Ma gán cé lú több szö rö zés

A ma gán cé lú több szö rö zés sza bad sá ga ér tel mé ben ter mé sze tes sze mély ma gán célra

ké szít het a mû rôl má so la tot, ha az jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját

köz vet ve sem szol gál ja. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik az épí té sze ti mû re, a mû -

sza ki lé te sít mény re, a szoft ver re és a szá mí tás tech ni kai esz köz zel mû köd te tett

adat bá zis ra, va la mint a mû nyil vá nos elô adá sá nak kép- vagy hang hor do zó ra va ló

rög zí té sé re, ezek ben az ese tek ben te hát nem meg en ge dett a ma gán cé lú má so lat ké -

szí tés. Emi att ti los az élô szín há zi elô adá sok, kon cer tek rög zí té se.

Tel jes könyv, to váb bá fo lyó irat vagy na pi lap egé sze ma gán cél ra is csak kéz írás -

sal vagy író gép pel má sol ha tó, te hát eze ket nem le het tel jes egé szük ben pél dá ul

fénymásolni vagy beszkennelni, ki nyom tat ni. Ez a ti la lom vo nat ko zik azok ra az

ese tek re is, ami kor a több szö rö zést nem ma gán sze mély, ha nem a fénymásolószalon

vég zi. Az ezt a sza bályt sér tô, nagy vo lu men ben vég zett ilyen cse lek mé nyek pe dig

nem csak a pol gá ri, ha nem a bün te tô jo gi esz köz tár al kal ma zá sát is meg ala poz hat ják.

A tel jes mû má so lá sá nak le he tô sé ge te hát csak a „ha gyo má nyos” (szin te el avult nak

te kint he tô) több szö rö zé si mó dok ra vo nat ko zik.

Nem mi nô sül sza bad fel hasz ná lás nak – füg get le nül at tól, hogy ma gán cél ra tör -

té nik-e –, ha a mû rôl más sze méllyel ké szít tet nek má so la tot szá mí tó gép pel, il let ve

elekt ro ni kus adat hor do zó ra. Va gyis nem te kint he tô sza bad fel hasz ná lás nak, ha 

a könyv tár be irat ko zott lá to ga tó ja a könyv tár tól „meg ren de li” az ál ta la el ol vas ni kí -

vánt szer zôi mû vek di gi tá lis hor do zón va ló ki szál lí tá sát.

A gya kor lat sze rint nem zet kö zi, kö zös sé gi és ma gyar jog alap ján a jog el le nes for -

rás ból szár ma zó ma gán cé lú má so lás nem meg en ge dett sem sza bad fel hasz ná lás ként,

sem pe dig jog díj igény re va ló kor lá to zás alap ján. Így a fájl cse re so rán a le töl tés sem

jog sze rû, mi vel az az ese tek leg na gyobb ré szé ben olyan for rás ból tör té nik, amely -

nek a meg osz tá sá hoz sem já rult hoz zá a jo go sult.

b) In téz mé nyi cé lú több szö rö zés

A több szö rö zés egyes ki emel ten köz ér de kû cé lok tel je sí té se ese té ben is sza ba don

le het sé ges. Így a nyil vá nos szol gál ta tá so kat nyúj tó könyv tár, is ko lai ok ta tás cél ját

szol gá ló in téz mény, mu ze á lis in téz mény, le vél tár, va la mint a köz gyûj te mény nek mi -

nô sü lô kép-, il let ve hang ar chí vum a mû rôl má so la tot ké szít het, ha az jö ve de lem szer -

zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja, és
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• tu do má nyos ku ta tás hoz vagy ar chi vá lás hoz szük sé ges,

• nyil vá nos könyv tá ri el lá tás cél já ra ké szül,

• meg je lent mû ki sebb ré szé rôl, il let ve új ság- vagy fo lyó irat cikk rôl bel sô in téz mé -

nyi cél ra ké szül.

E sza bály ból kö vet ke zô en nem mi nô sül sza bad fel hasz ná lás nak, ha az ol va só 

a könyv tár ral egy sze rû pa pír ala pú má so la tot ké szít tet, és azt pos tán to váb bít ja az

ol va só szá má ra.

A sza bad fel hasz ná lás ke re té ben több szö rö zött pél dá nyok nem ter jeszt he tôk, ez

alól csak a könyv tár kö zi köl csön zés és a le hí vás ra hoz zá fér he tô vé té tel alább is -

mer te tett ese te ki vé tel. A sza bad fel hasz ná lá sok jel lem zô en olyan több szö rö zést

tesz nek le he tô vé, amely nek ered mé nye ként a lét re jött mû pél dányt ma ga a ked vez -

mé nye zett hasz nál ja. Ha a ter jesz tés nem len ne til tott, az azt je len te né, hogy a má -

solt mû pél dá nyok ver senyt ge ne rál ná nak az ere de ti mû pél dá nyok kal. Ezt azért is

szük sé ges ki mon da ni, mi vel a fel hasz ná lá si szer zô dés be fog lalt en ge dély a több -

szö rö zés re ma gá ban fog lal ja a ter jesz tés re vo nat ko zó en ge délyt is.

c) Ok ta tá si cé lú sza bad fel hasz ná lá sok

Könyv ként ki adott mû egyes ré szei, va la mint új ság- és fo lyó irat cik kek az is ko lai ok -

ta tás cél já ra egy-egy is ko lai osz tály lét szá má nak meg fe le lô, il let ve a köz- és fel sô ok -

ta tá si vizs gák hoz szük sé ges pél dány szám ban több szö röz he tôk. Ez a ked vez mény

nem vo nat ko zik az ok ta tást jö ve de lem szer zé si cél lal vég zô in téz mé nyek re (pl. 

a ma gá nis ko lák ra): rá juk az ál ta lá nos sza bá lyok vo nat koz nak, va gyis a má so lat ké -

szí tés hez en ge délyt kell kér ni ük. Fon tos ar ra is fel hív ni a fi gyel met, hogy ez a sza -

bad fel hasz ná lás a kot ták ra ál ta lá ban nem vo nat ko zik, csak az eset le ge sen könyv ben

meg je le nô kot ták ra.

d) In for má ci ós cé lú sza bad fel hasz ná lá sok

A nyil vá no san tar tott elô adá sok és más ha son ló mû vek rész le tei, va la mint po li ti kai

be szé dek tá jé koz ta tás cél já ra – a cél ál tal in do kolt ter je de lem ben – sza ba don fel hasz -

nál ha tók. Ilyen fel hasz ná lás ese tén a for rást – a szer zô ne vé vel együtt – fel kell tün -

tet ni, ha csak ez le he tet len nek nem bi zo nyul. Az em lí tett mû vek gyûj te mé nyes ki a dá -

sá hoz azon ban a szer zô en ge dé lye szük sé ges, hi szen itt már nem ki zá ró la go san 

a tá jé koz ta tás cél ja ér vé nye sül. Így pél dá ul egy kon cert rôl va ló tá jé koz ta tás so rán

fel hasz nál ha tó a ze ne mû (a kon cer ten el hang zott elô adás ban), de az in for má ci ós cél

tel je sül ak kor is, ha nem a tel jes ze ne mû, ha nem csak an nak egy rész le te ke rül be -

mu ta tás ra. Az ará nyos ság túl lé pé se jog sér tés.

Saj tó fi gye lés ként a na pi ese mé nyek hez kap cso ló dó, idô sze rû gaz da sá gi vagy po li -

ti kai té mák ról meg je len te tett cik kek vagy e té mák ról su gár zott mû vek a saj tó ban

sza ba don több szö röz he tôk, nyil vá nos ság hoz köz ve tít he tôk – ide ért ve a nyil vá nos ság

szá má ra tör té nô hoz zá fér he tô vé té telt is –, fel té ve, hogy a szer zô nem tett az ilyen

fel hasz ná lást meg til tó nyi lat ko za tot. Ilyen fel hasz ná lás ese tén a for rást – a szer zô

ne vé vel együtt – fel kell tün tet ni. Amennyi ben azon ban a szer zô til tó nyi lat ko za tot

tesz, a saj tó ter mék et tôl kezd ve csak a jo go sult ki fe je zett en ge dé lyé vel – rend sze rint

el len szol gál ta tás fe jé ben – szem léz he tô.
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e) Elô adás ban tör té nô sza bad fel hasz ná lá sok

Ez az egyet len olyan sza bad fel hasz ná lás, amely nek sza bá lya it nem ér tel mez het jük

az elô adó mû vé szek re, hi szen va gyo ni jo ga ik kö re nem ter jed ki a nyil vá nos elô adás

fel hasz ná lás nak sem az engedélyköteles, sem az en ge dély ké rés nél kü li mód já ra.

Öt eset ben le het sé ges, hogy a mû nyil vá no san elô adás ra ke rül jön és nem kell

hoz zá a jo go sult en ge dé lye. Ezek az ese tek a kö vet ke zôk:

• szín pa di mû ese té ben mû ked ve lô mû vé sze ti cso por tok elô adá sán, ki adott szö -

veg vagy jo go san hasz nált kéz irat alap ján, fel té ve, hogy ez nem üt kö zik nem -

zet kö zi szer zô dés be,

• is ko lai ok ta tás cél já ra és is ko lai ün ne pé lye ken,

• szo ci á lis és idôs ko ri gon do zás ke re té ben,

• val lá si kö zös sé gek val lá sos szer tar tá sa in és val lá sos ün nep sé ge in,

• ma gán hasz ná lat ra, va la mint al ka lom sze rû en tar tott zárt kö rû össze jö ve te len.

Töb bek kö zött zárt kö rû nek mi nô sül a gaz dál ko dó szer ve ze tek, to váb bá a gaz dál ko -

dó szer ve zet nek nem mi nô sü lô jo gi sze mé lyek ál tal ki zá ró lag tag ja ik, tiszt ség vi se -

lô ik, mun ka vál la ló ik ré szé re ren de zett össze jö ve tel is.

Ezek az elô adá sok azon ban csak to váb bi fel té te lek tel je sü lé se ese tén tar toz nak

a sza bad kör be.

Egy részt, ha az elô adás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet -

ve sem szol gál ja. Jö ve de lem fo ko zás cél ját szol gál ja a fel hasz ná lás, ha al kal mas

arra, hogy a fel hasz ná ló (pl. üz let, szó ra ko zó hely) ve vô kö rét vagy lá to ga tott sá gát

nö vel je, vagy pe dig, ha az üz let he lyi sé get lá to ga tó ven dé gek vagy más fo gyasz tók

szó ra koz ta tá sát szol gál ja. Jö ve de lem szer zés nek mi nô sül kü lö nö sen a be lé pô díj

sze dé se ak kor is, ha egyéb el ne ve zés alatt tör té nik. Dí ja zás nak mi nô sül a fel lé pés sel

kap cso lat ban tény le ge sen fel me rült és in do kolt költ sé ge ket meg ha la dó té rí tés is.

Más részt, ha a köz re mû kö dôk sem ré sze sül nek dí ja zás ban. Ez alól egy ki vé tel van:

a nem ze ti ün ne pe ken tar tott ün nep sé ge ken a köz re mû kö dôk (jel lem zô en az elô adók)

ré sze sül het nek dí ja zás ban. Ál lás pon tunk sze rint azon ban köz re mû kö dô a szer zô is,

még ha nem is je le nik meg a szín pa don fel tét le nül.

f) Mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tô vé té te le

Egyes di gi tá lis, il let ve di gi ta li zált gyûj te mé nyek há ló za tos hoz zá fér he tô vé té te le is

le het sé ges sza bad fel hasz ná lás alap ján. Esze rint a fel hasz ná lás ra vo nat ko zó el té rô

meg ál la po dás hi á nyá ban a nyil vá nos szol gál ta tá so kat nyúj tó könyv tá rak, is ko lai ok -

ta tás cél ját szol gá ló in téz mé nyek, mu ze á lis in téz mé nyek, le vél tá rak, va la mint köz gyûj -

te mény nek mi nô sü lô kép-, il let ve hang ar chí vu mok gyûj te mé nye i nek ré szét ké pe zô

mû vek az ilyen in téz mé nyek he lyi sé ge i ben ez zel a cél lal üzem be ál lí tott szá mí tó gé pes

ter mi ná lok kép er nyô jén tu do má nyos ku ta tás vagy egyé ni ta nu lás cél já ra a nyil vá nos -

ság egyes tag jai szá má ra sza ba don meg je le nít he tôk, és en nek ér de ké ben a nyil vá nos -

ság em lí tett tag ja i hoz sza ba don köz ve tít he tôk, ide ért ve a nyil vá nos ság szá má ra tör -

té nô hoz zá fér he tô vé té telt is, fel té ve, hogy az ilyen fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés

vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját köz vet ve sem szol gál ja. Ez a sza bad fel hasz ná lás le he -

tô vé te szi mind a köz gyûj te mé nyek ben el ér he tô kot ták és a hang fel vé te lek, ze nei

au di o vi zu á lis fel vé te lek online el ér he tô vé té te lét is.
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Mind azon ál tal en nek a le he tô ség nek fon tos kor lát ja, hogy a mû vek az adott in -

téz mény ben fel ál lí tott ter mi ná lo kon fér he tôk hoz zá és a ve le zárt lán cú há ló zat ban

össze kap csolt más in téz mé nyek ben, de a mû vek nem te he tôk el ér he tô vé az in téz -

mé nye ken kí vül rôl, az ilyen tí pu sú szol gál ta tás nyúj tá sá hoz a jo go sul tak hoz zá já -

ru lá sa kell. (Ha az adott mû vel kap cso lat ban már nem áll fenn szer zôi jog – pl. egy

1930-as évekbeli ze nei hang fel vé tel –, ak kor az már sza ba don el ér he tô vé te he tô.)

g) Or szá gos szak könyv tá ri köl csön zés

Az or szá gos szak könyv tá rak a mû egyes pél dá nya it (a szoft ver és a szá mí tás tech ni kai

esz kö zök kel mû köd te tett adat bá zis ki vé te lé vel) sza ba don ha szon köl csön be adhat ják.

Ez a sza bad fel hasz ná lás al kal ma zan dó a kot ták és a hang fel vé tel ben rög zí tett mû -

vek ese té ben is.

h) Fo gya ték kal élôk hoz zá fé ré se ze ne mû vek hez

Az szjt. tág (a konk rét fel hasz ná lá si mód meg je lö lé se nél kü li, te hát min den fel hasz -

ná lá si mód ra vo nat ko zó) sza bad fel hasz ná lást biz to sít a fo gya té kos sze mé lyek szá -

má ra is an nak ér de ké ben, hogy a fo gya té kos sá guk ne aka dá lyoz za ôket a mû él ve -

zet ben. Ez a sza bad fel hasz ná lás sem le het üz let sze rû te vé keny ség, és ki zá ró lag 

a fo gya té kos ság gal össze füg gô igé nyek ki elé gí té sét szol gál hat ja, va la mint nem ha -

lad hat ja meg az e cél ál tal meg kí vánt mér té ket. Te hát bár mennyi re is könnyeb ben

hoz zá fér he tô pél dá ul egy iro dal mi mû hangoskönyvfor má tum ban a va kok szá má -

ra, a hangoskönyv ké szí té se ál ta lá ban nem esik sza bad fel hasz ná lás alá, csak igen

szi go rú meg szo rí tá sok mel lett. A WIPO új, a vak, lá tás ká ro sult és ol va sá si ké pes sé -

gük ben aka dá lyo zott sze mé lyek nek a ki adott szer zôi mû vek hez va ló könnyebb hoz -

zá fé ré sé rôl szó ló marrákeshi szer zô dé sé nek implementálásának ered mé nye ként

to váb bi ren del ke zé sek szól nak ar ról, hogy a kül föl dön aka dály men te sí tett mû vek

ma gyar or szá gi el ér he tô vé té te le mi ként tör tén het. Fi gye lem mel ar ra, hogy a ze ne -

mû vek kö ré ben a nyil vá nos elô adás ren des fel hasz ná lás, így er re a sza bad fel hasz -

ná lás ra ak kor sem le het hi vat koz ni, ha az elô adás eset leg ki fe je zet ten va kok szá -

má ra ke rül ne szer ve zés re.
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III. Az el ké szült mû, elô adás kö zön ség hez va ló el jut ta tá sá val
kap cso la tos szer zôi jo gi kér dé sek

• A szer zôk, az elô adó mû vé szek, a fel hasz ná lók és a kö zön ség vi szo nya.

• A fel hasz ná lá si szer zô dés sa já tos sá gai.

• A kö zös jog ke ze lés és a kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek sze re pe a jo go sí tá si fo lya -

mat ban.

• A szer zôi jo gok meg sér té se ese tén nyit va ál ló pol gá ri jo gi és bün te tô jo gi jog ér -

vé nye sí té si mó dok.

1. A jo go sí tás fo lya ma ta ál ta lá ban

A ki zá ró la gos va gyo ni jo gok biz to sít ják a szer zô és az elô adó mû vész szá má ra 

a mû ve, il let ve elô adá sa fe let ti ren del ke zés le he tô sé gét. Ah hoz azon ban, hogy a kí -

vánt kö zön ség hez el jus sa nak a mû vek, az elô adá sok, a leg több eset ben szük ség van

köz ve tí tôk re, akik a mû vet vagy az elô adást a kö zön ség szá má ra „fo gyaszt ha tó vá”,

el ér he tô vé, be fo gad ha tó vá te szik. Pél dá ul a re gény kéz ira tá ból köny vet ké szí te nek,

a kot tá ból elô ad ják a ze ne mû vet, a szob rot ki ál lít ják, az új ság cik ket új ság ba szer -

kesz tik. A szer zô, il let ve az elô adó ki zá ró la gos jo ga mi att azon ban ezek a köz ve tí -

tôk a szer zô, il let ve az elô adó mû vész en ge dé lye nél kül nem vé gez het nek ilyen te -

vé keny sé ge ket a mû vel.

A fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett tisz tá zan dó, hogy az elô adó mû vész sze re pe 

a jo go sí tá si lánc ban össze tett, hi szen egy részt köz ve tí tô je az ál ta la elô adott szer zôi

mû nek, más részt azon ban jo go sult ja a lét re ho zott elô adás nak. Így amennyi ben pél -

dá ul egy kon cer ten ját szik el egy ze ne mû vet, és a kon cert to váb bi, az elô adó szá -

má ra va gyo ni jo got ke let kez te tô fel hasz ná lá sá ra nem ke rül sor, úgy sze re pe pusz -

tán köz ve tí tôi, a fel hasz ná ló csak a szer zô tôl kö te les en ge délyt kér ni a fel hasz ná lás

jog sze rû sé ge vé gett. Míg ha az élô kon cer tet hang fel vé te len rög zí tik, majd azt CD-

for má ban ke res ke del mi for ga lom ba hoz zák, az elô adó köz ve tí tô és szom szé dos jogi

jo go sult is egy ben, eb ben az eset ben a fel hasz ná ló nak mind a szer zô tôl, mind az

elô adó tól en ge délyt kell kér ni a jog sze rû fel hasz ná lás ér de ké ben.

2. Fel hasz ná lá si szer zô dés

• A fel hasz ná lá si szer zô dés alap ján a szer zô vagy az elô adó mû vész en ge délyt ad

a fel hasz ná ló nak a fel hasz ná lás ra, amely nek fe jé ben a fel hasz ná ló jog dí jat kö -

te les fi zet ni.

• A fel hasz ná lá si szer zô dés írás be li for má ban ér vé nyes.

• A fel hasz ná lá si szer zô dés a fô sza bály sze rint vissz ter hes szer zô dés, a díj mér té -

ké nek meg ha tá ro zá sa a fe lek fe la da ta. At tól, hogy a díj meg ál la pí tá sa el ma rad,

a szer zô dés nem vá lik in gye nes sé.
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• A fel hasz ná lá si szer zô dés ha tá lyá ról, ki zá ró la gos sá gá ról, a har ma dik sze mély re

va ló to vább en ge dé lye zés le he tô sé gé rôl aján lott ren del kez ni.

A szer zô ki zá ró la gos va gyo ni jo gá nak egyik gya kor lá si mód ja, ha sa ját ma ga vá lik

a mû köz ve tí tô jé vé is, a má sik pe dig, ha a szer zô fel hasz ná lás ra szó ló en ge délyt ad

más szá má ra. Az en ge dély jo gi hor do zó ja a fel hasz ná lá si szer zô dés, amely nek alap -

ján a szer zô en ge délyt ad a fel hasz ná lás ra, amely nek fe jé ben pe dig a fel hasz ná ló

dí jat kö te les fi zet ni. A fel hasz ná lá si szer zô dést a fô sza bály sze rint írás ba kell fog lal ni.

A fel hasz ná lá si szer zô dés ben részt ve vô sze rep lôk a szer zô és a fel hasz ná ló. Szer zô

alatt ért jük a szer zô jog utód ját, il let ve a szer zôi jog más jo go sult ját is (pl. a kö zös

jog ke ze lô szer ve ze tet). Gya ko ri az, hogy a szer zô nem ma ga, ha nem az ô ol da lán,

kép vi se le té ben gaz da sá gi tár sa ság, kép vi se lô, ügy nök kö ti a szer zô dést. Ilyen eset -

ben kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni ar ra, hogy ez a szer ve zet olyan jo gi po zí ci ó ban

le gyen, hogy al kal mas le gyen a szer zô meg fe le lô va gyo ni jo ga i nak en ge dé lye zé sé re,

fel hasz ná lá si szer zô dés kö té sé re. Fel hasz ná ló bár ki le het, ugyan ak kor elô for dul hat,

hogy a fel hasz ná ló nak ah hoz, hogy a fel hasz ná lást más jog sza bá lyok kal össz hang -

ban va ló sít has sa meg, mû kö dé si en ge délyt kell sze rez nie (pl. ven dég lá tó egy sé gek),

vagy leg alább is nyil ván tar tás ba kell ma gát ve tet nie (pl. mé dia szol gál ta tók). Ugyan -

ak kor, ha a fel hasz ná lás sal kap cso lat ban a fel hasz ná ló más elô írá so kat meg sért, ez

nem men te sít he ti a szer zôi jo gi en ge dély ké ré si kö te le zett ség alól.

A fel hasz ná lá si szer zô dé si sza bá lyo kat meg fe le lô en al kal maz ni kell a szer zôi va -

gyo ni jo gok át ru há zá sá ra irá nyu ló szer zô dé sek re is azok ban a ki vé te les ese tek ben,

ahol a tör vény le he tô vé te szi a jo gok át ru há zá sát, to váb bá az elô a dó mû vé szi tel je sít -

mé nyek fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szer zô dé sek re. Ez utób bi sze mé lyi kör re ami att

ter jesz ti a tör vény a fel hasz ná lá si szer zô dés sza bá lya it, mert ôk jel lem zô en – a szer -

zô höz ha son ló an – gyen gébb szer zô dé si po zí ci ó ban van nak. A jog át ru há zás ra, il let ve

az elô a dó mû vé szi tel je sít mé nyek vo nat ko zá sá ban nem ad önál ló szer zô dé si sza bá -

lyo zást a tör vény, te hát lé nye gé ben csak a fel hasz ná lá si szer zô dé sek re az alább

be mu ta tott sza bá lyok al kal maz ha tók.

A szer zô szer zô dés be li fô kö te le zett sé ge a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sa, te -

hát egy fel hasz ná lás hoz hoz zá já ru ló jog nyi lat ko zat meg té te le. A szer zô dés nek nem

fel tét len szük ség sze rû ele me a mû/mû pél dány át adá sa, hi szen az sok eset ben más -

hon nan is be sze rez he tô. Ha pe dig csak a mû pél dány át adá sá ra ke rül sor (pl. egy

fest mény meg vá sár lá sa so rán), az nem jo go sít a mû fel hasz ná lá sá ra (pl. ki ál lí tá sá ra).

A fel hasz ná lá si le he tô ség biz to sí tá sá nak fe jé ben a fel hasz ná ló a szer zô szá má ra

dí jat fi zet, ez a díj a köz nyelv ben a fel hasz ná lá si díj vagy jog díj, royalty. E díj mér -

té ké nek meg ál la pí tá sa a fe lek fe la da ta, de el té rô meg ál la po dás hi á nyá ban a díj nak

a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó be vé tel lel kell arány ban áll nia. A fe lek dön té si le he -

tô sé ge ki ter jed a díj fi ze té sé nek – mi kor, mi lyen pénz nem ben, mi lyen szá mí tá si

mód szer rel kal ku lál va – egyéb as pek tu sa i ra is. A szer zô dés ben ki kö tött díj csak ab -

ban az eset ben tisz tán fel hasz ná lá si díj, ha már lét re jött mû fel hasz ná lá sá ra vo nat -

ko zik, más ese tek ben a meg bí zá si, a vál lal ko zá si és egyéb dí jak is ré szét al kot hat -

ják, eset leg elô ál lí tá si költ sé gek is fel szá mí tás ra ke rül het nek. (Ezek nek eset leg el té -

rô adó von za tai is le het nek.)
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A fel hasz ná ló nak vi szont a fel hasz ná lá si szer zô dés alap ján nin csen fel hasz ná lási

kö te le zett sé ge. Ezt kü lön ki le het köt ni a szer zô dés ben, de en nek hi á nyá ban a fel -

hasz ná ló a fel hasz ná lás ra en ge délyt kap, azon ban azt sa ját dön té se sze rint va ló sítja

meg vagy nem va ló sít ja meg. A jog díj az en ge dély fe jé ben, te hát bár mely fel hasz -

ná lói dön tés ese tén jár a szer zô nek.

A szer zô dé si sza bad ság el ve a fel hasz ná lá si szer zô dé sek kö ré ben is ér vé nye sül.

A fel hasz ná lá si szer zô dés tar tal má ban te hát el sô sor ban a fe lek meg ál la po dá sa az

irány adó. Ahol nincs a szer zô dô fe lek nek ki fe je zett aka ra ta, ott az szjt. sza bá lyai

al kal ma zan dók, ilye nek hi á nyá ban a Ptk. pó tol hat ja a fe lek meg ál la po dá sát. Egyes

ki vé te les ese tek ben azon ban a fe lek nem tér het nek el a tör vé nyi elô írá sok tól. Ezek

a sza bá lyok ál ta lá ban a szer zôt mint gyen gébb tár gya lá si po zí ci ó ban lé vô fe let kí -

ván ják vé de ni.

A szer zô ja vát szol gál ja az a sza bály is, mi sze rint ha a szer zô dés tar tal ma több -

fé le kép pen is ér tel mez he tô, a szer zô szá má ra ked ve zôbb ér tel me zést kell el fo gad ni.

A fel hasz ná lá si szer zô dés biz to sít hat ki zá ró la gos fel hasz ná lá si jo got a fel hasz ná -

ló nak. Ilyen eset ben a szer zô azt vál lal ja, hogy más nak már nem ad en ge délyt az

adott fel hasz ná lás ra és ma ga sem hasz nál hat ja fel azon a mó don a mû vet. Eh hez

azon ban ki fe je zet ten ilyen tar tal mú szer zô dé si ki kö tés szük sé ges. Te hát, ha a szer -

zô dés ben nem ren del kez nek a ki zá ró la gos ság ról, ak kor a fel hasz ná lá si en ge dély

nem ki zá ró la gos. A ki zá ró la gos ság az egyes va gyo ni jo gok, fel hasz ná lá si mó dok

tekin te té ben ér ten dô, te hát ak kor is ki zá ró la gos ság ról be szé lünk, ha a szer zô egy

könyv ki a dó nak több szö rö zés re ad ki zá ró lag en ge délyt, egy filmp ro du cer nek pe dig

meg fil me sí tés re (át dol go zás ra).

A) A fel hasz ná lá si szer zô dés aján lott tar tal ma

A fel hasz ná lá si en ge délyt akár föld raj zi (pél dá ul Eu ró pa), akár idô be li (pél dá ul öt év)

ki ter je dés, akár fel hasz ná lá si mód (pél dá ul több szö rö zés) vagy mér ték (pél dá ul öt ezer

pél dány) te kin te té ben is meg le het ha tá roz ni. Ha ezt a fe lek eset leg el fel ej tik, vagy

szán dé ko san nem ren del kez nek ró la a szer zô dés ben, az szjt. meg ha tá roz za, hogy

mi ként kell ér te ni a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét.

Ha a föld raj zi ha tály ról nem ren del kez nek a fe lek, az Ma gyar or szág te rü le té re ter -

jed ki. Amennyi ben az idô tar ta mát nem ha tá roz zák meg, ak kor a mû höz ha son ló

mû vek fel hasz ná lá sá ra kö tött szer zô dé sek ben szo kás sze rint ki kö tött idô tar tam hoz

iga zo dik az idô be li ha tály. Pél dá ul az iro dal mi mû vek ese té ben 5 év a ti pi kus szer -

zô dé si idô tar tam. Ez rend sze rint kor lá to zott és nem a tel jes vé del mi idô re ki ter je dô

en ge délyt je lent. Ha pe dig a fel hasz ná lá si mód ról és a mér ték rôl nem ha tá roz nak,

ak kor az en ge dély a szer zô dés cél já nak meg va ló sí tá sá hoz el en ged he tet le nül szük -

sé ges fel hasz ná lá si mód ra és mér ték re kor lá to zó dik. Így pél dá ul egy könyv ki a dó nak

adott en ge dély fel hasz ná lá si mód meg je lö lé se nél kül a több szö rö zés re és a ter jesz -

tés re fog ki ter jed ni, de ki fe je zett ren del ke zés nél kül nem fog ja ma gá ban fog lal ni 

a re gény meg fil me sí té sé nek jo gát.

A fel hasz ná lás in gye nes sé gé rôl a szer zô dés ben ki fe je zet ten ren del kez ni kell. Ha 

a fel hasz ná lás dí já ról – vagy az in gye nes ség rôl – va ló ren del ke zés el ma rad, szük -
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ség ese tén a bí ró ság a pi a ci kö rül mé nyek fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ja meg a díj

mér té két. Ilyen eset ben irány adó le het pél dá ul a kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek díj -

sza bá sa, a jog hasz no sí tá sa nyo mán lét re jött ter mék pi a ci ára, az érin tett mû tí pus,

a ki zá ró la gos és egy sze rû en ge dé lyek dí já nak ará nyá ra ki ala kult gya kor lat, il let ve

egyéb szo ká sok.

A spe ci á lis szer zô dés ér tel me zé si el vek kö zött kü lön cso por tot al kot nak azok,

ame lyek azo kat a fel hasz ná lá si mó do kat ha tá roz zák meg, ame lyek rôl ki fe je zet ten

ren del kez ni kell a meg ál la po dás ban. Ezek a ko ráb ban em lí tett alap el vek hez ké pest

spe ci á li sak, va gyis el sôbb sé get él vez nek azok kal szem ben az ér tel me zés so rán.

Ilyen elv az, hogy a) a fel hasz ná lá si en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ter jed ki

a mû át dol go zá sá ra, b) a mû több szö rö zé sé re adott en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés

ese tén ad a fel hasz ná ló nak jo got ar ra, hogy a mû vet kép- vagy hang fel vé te len rög zít -

se, il let ve hogy azt szá mí tó gép pel vagy elekt ro ni kus adat hor do zó ra má sol ja, c) a mû

ter jesz té sé re adott en ge dély csak ki fe je zett ki kö tés ese tén ad a fel hasz ná ló nak jo got

ar ra, hogy a mû pél dá nyo kat for ga lom ba ho za tal cél já ból be hoz za az or szág ba, il let ve

hogy d) a mû több szö rö zé sé re adott en ge dély – két ség ese tén – ki ter jed a több szö -

rö zött mû pél dá nyok ter jesz té sé re is, ám nem vo nat ko zik ezen mû pél dá nyok nak az

or szág ba for ga lom ba ho za tal cél já ból tör té nô be ho za ta lá ra, va gyis er rôl szin tén ki -

fe je zet ten ren del kez ni kell.

Ab ban az eset ben, ha a fe lek a szer zô dés kö tés idô pont já ban nem tud ták meg be -

csül ni a vár ha tó si kert, és így a fel hasz ná lá si jog sok kal na gyobb ér té kû, mint

amennyi jog dí jat a szer zô dés kö tés kor a szer zô ka pott, a pol gá ri jog ál ta lá nos sza -

bá lyai sze rint a bí ró ság mó do sít hat ja a fel hasz ná lá si szer zô dést. A szer zô nek a fel -

hasz ná lás ered mé nyé bôl va ló ará nyos ré sze se dés hez fû zô dô lé nye ges jo gos ér de két

ugyan is az is sér ti, ha a mû fel hasz ná lá sa irán ti igény nek a szer zô dés kö tést kö ve tô -

en be kö vet ke zett je len tôs nö ve ke dé se mi att fel tû nô en naggyá vá lik a fe lek szol gál ta -

tá sai kö zöt ti ér ték kü lönb ség. Ez a tör vény ún. best sel ler-kla u zu lá ja.

B) A fel hasz ná lá si szer zô dés sel kap cso la tos ti lal mak

Elô for dul, hogy a szer zô a ki zá ró la gos fel hasz ná lá si en ge délyt tar tal ma zó szer zô -

dés meg kö té se elôtt már kö tött más sal nem ki zá ró la gos fel hasz ná lá si szer zô dést.

Ilyen eset ben a ko ráb bi szer zô dés fenn ma rad (va gyis e te kin tet ben kor lá to zott lesz

a ké sôbb kö ten dô szer zô dés ki zá ró la gos sá ga), ki vé ve, ha a szer zô és a fel hasz ná -

lás ra nem ki zá ró la gos jo got szer zô fel hasz ná ló kö zöt ti szer zô dés el té rô en ren del -

ke zik. Te hát a ko ráb ban kö tött szer zô dés ben kell ren del kez ni ar ról, hogy eset leg

egy ké sôb bi szer zô dés meg szün te ti-e azt.

A fel hasz ná lá si szer zô dés ben ka pott jog, fel hasz ná lá si en ge dély nem en ged he tô

át más nak, csak ak kor, ha eh hez a szer zô ki fe je zett hoz zá já ru lást adott. Ez meg aka -

dá lyoz za, hogy a mû fel hasz ná lá sát olyan sze mély vé gez ze, aki nek ezt a szer zô

nem kí ván ná le he tô vé ten ni. Ha a fel hasz ná ló meg sze gi a to vább en ge dé lye zés re

vo nat ko zó meg ál la po dást – en nek hi á nyá ban a tör vé nyi ren del ke zést –, a fel hasz -

ná ló és az a sze mély, aki tô le szer zi a fel hasz ná lá si jo got, egye tem le ge sen fe le lô sek
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a fel hasz ná lá si szer zô dés tel je sí té sé ért, il let ve az an nak meg sze gé sé bôl fa ka dó kö -

vet kez mé nye kért.

A még meg nem al ko tott mû vek re elô re köt he tô szer zô dé sek ve szé lye it igyek -

szik li mi tál ni az élet mûszer zô dé sek ti lal ma, amely sze rint sem mis a fel hasz ná lá si

szer zô dés nek az a ki kö té se, amellyel a szer zô meg ha tá ro zat lan szá mú jö vô be li

mûvé nek fel hasz ná lá sá ra ad en ge délyt. Ez nem azt je len ti, hogy ne le het ne a jö vô -

ben lét re ho zan dó mû vek re szer zô dést köt ni és azt sem, hogy ne le het ne több mû

lét re ho za ta lá ra kö te le zett sé get vál lal ni egy fel hasz ná lá si szer zô dés ben, csak meg

kell ha tá roz ni a szá mu kat. Ab ban az eset ben, ha a mû vek szá mán kí vül csak azok

faj tá ját és a jel le gét ha tá roz zák meg a szer zô dés ben (pl. tör té nel mi re gény), de

ennél kö ze lebb rôl nem de fi ni ál ják a mû ve ket (pl. me lyik kor szak, mi lyen tör té net,

mi lyen ter je de lem), a szer zô dés meg kö té sé tôl szá mí tott öt év el tel té vel és azt

köve tô en újabb öt-öt év el tel té vel bár me lyik fél – akár a szer zô, akár a fel hasz náló

– hat hó nap ra fel mond hat ja azt. E fel mon dá si jog ról nem le het le mon da ni a szer zô -

dés ben.

Az el sô szer zôi jo gi tör vény óta tö ret len a ma gyar jog ban az a gya kor lat, amely

sze rint sem mis az a szer zô dé si ki kö tés, amellyel a szer zô a szer zô dés meg kö té se kor

is me ret len fel hasz ná lá si mód ra ad en ge délyt. A sza bály a gya kor lat ban in kább úgy

ér vé nye sül, hogy a szer zô dés kö tés ide jén is me ret len fel hasz ná lá si mód te kin te té -

ben nem le het úgy ér tel mez ni a szer zô dést, hogy ar ra is ki ter jedt vol na a szer zô

által adott en ge dély. Így pél dá ul az 1930-as évek ben kö tött szer zô dés nem ter jed -

he tett ki a le hí vás ra hoz zá fér he tô vé té tel re, így ezek a jo gok a szer zô nél van nak.

Ugyan ak kor a fel hasz ná lás nak a szer zô dés meg kö té sét kö ve tô en ki ala ku ló mód sze -

re nem te kint he tô a szer zô dés meg kö té se kor még is me ret len fel hasz ná lá si mód nak

pusz tán azért, mert a ko ráb ban is is mert fel hasz ná lá si mód meg va ló sí tá sát ha té ko -

nyab ban, ked ve zôbb fel té te lek kel vagy jobb mi nô ség ben te szi le he tô vé. Ezt a sza -

bályt meg le he tô sen tá gan kell ér te ni: a ko ráb ban adott su gár zá si en ge dély ki ter jed het

a di gi tá lis jel to váb bí tás ra is, ha az egyéb ként meg fe lel a su gár zás kri té ri u ma i nak,

vagy a filmter jesz té si szer zô dés ki ter jed a vi de ón tör té nô ter jesz tés re is.

C) A szer zô dé ses vi szony vé ge

A fel hasz ná lá si szer zô dés meg szû né sé re vo nat ko zó an a szer zô dé sek meg szû né sére

vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok irány adók. Ha le járt a szer zô dés ben meg ál la pí tott idô

(pl. a fel hasz ná ló öt évig ter jeszt het te a könyv pél dá nya it), il let ve ha be kö vet kez tek

a szer zô dés ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek (pl. su gá roz ták a fil met és az is mé telt

su gár zás ra is sor ke rült).

Sa já tos meg szû né si oka a fel hasz ná lá si szer zô dé sek nek a vé del mi idô el tel te. Ha le -

járt a vé de lem, a mû köz kincs be tar to zik, és a to váb bi ak ban nincs szük ség en ge dély -

re a fel hasz ná lá sá hoz. Ilyen mó don pe dig már nem kell tel je sí te ni a ko ráb ban kö tött

szer zô dés ben fog lalt fel té te le ket sem a jog sze rû fel hasz ná lás hoz.

Az szjt.-beli spe ci á lis fel mon dá si okok a ki zá ró la gos fel hasz ná lá si en ge délyt

szer zô fel hasz ná ló val kap cso lat ban gya ko rol ha tók. Az ilyen en ge dé lyek ben a szerzô

ko moly kor lá to zást vál lal ar ra vo nat ko zó an, hogy más úton ak náz za ki a mû vé ben
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rej lô si kert. Emi att kü lö nö sen fon tos, hogy a fel hasz ná ló fel is hasz nál ja a mû vet,

il let ve hogy ezt úgy te gye, ahogy ar ról meg ál la pod tak, vagy egyéb ként a szer zô dés

szel le mé bôl kö vet ke zik. Ha te hát a) a fel hasz ná ló nem kez di meg a mû fel hasz ná -

lá sát a szer zô dés ben meg ha tá ro zott vagy – en nek hi á nyá ban – az adott hely zet ben

ál ta lá ban el vár ha tó idôn be lül; vagy b) a fel hasz ná ló a szer zô dés sel meg szer zett jo -

ga it nyil ván va ló an a szer zô dés cél já nak meg va ló sí tá sá ra al kal mat lan mó don vagy

nem ren del te téssze rû en gya ko rol ja, a szer zô fel mond hat ja a szer zô dést.

Még erô seb ben kö te le zi el ma gát a szer zô ak kor, ami kor ki zá ró la gos en ge déllyel

hosszú táv ra ad a fel hasz ná ló nak en ge délyt a fel hasz ná lás hoz. Ez egyes mû tí pu sok

fel hasz ná lá sa ese té ben jel lem zô en így van (pél dá ul köny vek ki a dá sa), má sok ese -

té ben rit káb ban for dul elô (pél dá ul fil mek su gár zá sa). A hosszú táv ra kö tött szer -

zô dé sek ese té ben a fel hasz ná ló szá má ra is hosszabb idô kell, hogy ren del ke zés re

áll jon a mû fel hasz ná lá sá hoz, így a fel mon dá si jog gya kor lá sa sem len ne észsze rû

rö vid idô vel a szer zô dés meg kö té sét kö ve tô en. Emi att ha a ki zá ró la gos fel hasz ná -

lá si szer zô dést ha tá ro zat lan vagy öt év nél hosszabb idô tar tam ra kö töt ték, a szer zô

az elôbb em lí tett okok ból fa ka dó fel mon dá si jo gát csak a szer zô dés meg kö té sé tôl

szá mí tott két év el tel te után gya ko rol hat ja.

A fel mon dá si jog gya kor lá sá nak ál ta lá nos sza bá lya, hogy a szer zô csak azt kö ve -

tô en gya ko rol hat ja, hogy a tel je sí tés re a fel hasz ná ló nak meg fe le lô ha tár idôt sza bott

és az ered mény te le nül telt el.

A fel mon dá si jog ról elô ze te sen nem le het le mon da ni, de ez az utó la gos le mon -

dást nem zár ja ki. A jog gya kor lá sa azon ban ki zár ha tó leg fel jebb öt éves idô tar tam -

ra. Ha két év nél hosszabb idô re zár ták ki a fel mon dá si jog gya kor lá sát, ak kor ter -

mé sze te sen a ko ráb ban em lí tett kétéves ha tár idô nem al kal ma zan dó.

A fel hasz ná lás sal kap cso la tos prob lé mák ter mé sze te sen nem csak fel mon dás sal

szün tet he tôk meg: ha a szer zô nem kí ván ja meg sza kí ta ni a fel hasz ná ló val fenn ál ló

jog vi szo nyát, le he tô sé ge van ar ra is, hogy a fen ti okok fenn ál lá sa ese tén meg szün -

tes se az en ge dély ki zá ró la gos sá gát, va gyis a szer zô dés ben adott en ge délyt egy sze -

rû fel hasz ná lá si en ge déllyé ala kít sa át. Ez ter mé sze te sen a to váb bi ak ban nem in -

do kol ja a ki zá ró la gos sá gért ka pott díj meg fi ze té sét sem, va gyis ilyen kor ará nyo san

csök ken te ni in do kolt a dí jat.

D) Írás be li sé gi kö ve tel mé nyek

A fel hasz ná lá si szer zô dés ér vé nyes sé gé nek ala ki sá gi fel té te le az írás be li ség, amely tel -

je sít he tô elekt ro ni kus úton is, fel té ve, hogy az meg fe lel az elekt ro ni kus írás be li ség kri -

té ri u ma i nak. Egy ér tel mû, hogy ezen szi go rú ala ki sá gi kri té ri um el sô sor ban a szer zôt

vé di, ugyan ak kor fi gye lem mel van ar ra is, hogy a fel hasz ná lá si szer zô dé sek rend -

sze rint hosszabb idô re ren de zik a fe lek jog vi szo nyát, ilyen eset ben pe dig cél sze rû

a ké sôb bi bi zo nyí tás meg könnyí té se ér de ké ben is írás ban köt ni a szer zô dést.

Lé te zik né hány ki vé tel az írás be li ség kö ve tel mé nye alól. Nem kell írás ba fog lal ni

a na pi lap ban vagy fo lyó irat ban tör té nô köz zé té tel re kö tött szer zô dést. Ez a sza bály

füg get le nül al kal ma zan dó at tól, hogy online vagy offline saj tó or gá num ról van szó,

ugyan ak kor bi zo nyos egyéb kö te le zett sé gek in do kolt tá te he tik az írás be li sé get.
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Írás ba fog lalt nak kell te kin te ni a szer zô dést, ha egyéb ként nem fe lel meg az írás -

be li ség fent em lí tett kri té ri u ma i nak, de le hí vás ra tör té nô nyil vá nos ság hoz köz ve tí -

tés tör té nik, a fel hasz ná lá si cse lek ményt ma ga a szer zô vég zi és az en ge dély elekt -

ro ni kus úton kö tött és rög zí tett szer zô dés be van fog lal va.

E) Al ter na tív jo go sí tá si mó dok

A fel hasz ná lá si szer zô dé sek, az ál ta lá nos szer zô dé si fel té te lek újabb alak za tai an gol

meg ne ve zé sük sze rint a General Public Li cen ce, a Creative Commons Li cen ce és az

European Public Li cen ce. Ezek nek az USA-ból szár ma zó ál ta lá nos szer zô dé si fel té -

telrend sze rek nek a kö zös jel lem zô je, hogy a mû vek online kör nye zet ben va ló fel -

hasz ná lá sát kí ván ják se gí te ni, és a szer zôi jog ál ta lá nos üz le ti mo dell jé tôl olyan

szem pont ból el té rô üz le ti mo del le ket segítenek, ame lyek ön ma gá ban a mû vek nek

a fel hasz ná lók hoz va ló el jut ta tá sá ból a szer zô szá má ra nem biz to sí ta nak be vé telt.

Ez ter mé sze te sen nem azt je len ti, hogy ezek csak nonprofit cé lo kat szol gál hat ná -

nak, de a szer zô és a fel hasz ná ló kö zött nem az en ge dély fe jé ben tör té nik az el len -

szol gál ta tás fi ze té se. Ezek a meg ol dá sok több élet hely zet ben je lent het nek mû kö dô -

ké pes mo dellt: olyan fi a tal szer zôk ese té ben is si ker rel al kal maz ha tók, akik nek 

a pá lyá juk kez de tén még fon to sabb az is mert ség el éré se, a kö zön ség sze me elôtt

ma ra dás, mint a be vé tel. Bár ezek a szer zô dés mo del lek igen nép sze rû ek, ugyan ak -

kor ki egé szí tô jel leg gel van nak je len a szer zôi jo gi for ga lom ban.

Az en ge dé lye zés sa já tos ese tei kö zött meg kell még em lí te ni az ún. ár va mû vek

fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sét. Ha az érin tett fel hasz ná lás nincs kö zös jog ke ze -

lés ben, és nem tar to zik sza bad fel hasz ná lás alá, ak kor köz vet le nül a jo go sult tól kell

er re egye di en ge délyt kér ni. Vi szont ha nem tud juk, ki az, vagy nem le het tud ni, hol

tar tóz ko dik, a köz vet len en ge dély ké rés el le he tet le nül, így a mû nem len ne jog sze -

rû en fel hasz nál ha tó. Az olyan mû ve ket, ame lyek rôl nem tud juk, ki a jo go sult ja,

vagy hol tar tóz ko dik a jo go sult ja, ne vez zük ár va mû vek nek.

A szer zô he lyé be ezek ben az ese tek ben ide ig le ne sen az ál lam, pon to sab ban

annak er re fel ha tal ma zott szer ve, az SZTNH lép be. Az SZTNH köz igaz ga tá si el já -

rás ban ad en ge délyt a fel hasz ná ló nak ak kor, ha az iga zol ja, hogy a szer zô vagy más

jo go sult ke re sé se ér de ké ben úgy járt el, ahogy az az adott hely zet ben ál ta lá ban

elvár ha tó és a ke re sé se nem járt ered ménnyel. A meg adott en ge dély „egy sze rû”,

va gyis nem ki zá ró la gos, min dig meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si mód ra vo nat ko zik,

nem ter jed het ki a mû át dol go zá sá ra és idô be li ha tá lya leg fel jebb öt év le het. Így

az adott mû te kin te té ben van le he tô ség akár ar ra is, hogy töb ben pár hu za mo san

sze rez ze nek rá fel hasz ná lá si en ge délyt. Az en ge dély meg adá sa köz igaz ga tá si szol -

gál ta tá si díj fe jé ben tör té nik, ame lyet az SZTNH el já rá sá ért kell fi zet ni. Emel lett kell

fel hasz ná lá si dí jat is fi zet ni, ame lyet a ke res ke del mi cé lú fel hasz ná lók nak az SZTNH

le té ti szám lá já ra kell be fi zet ni ük, a nem ke res ke del mi cé lú fel hasz ná lók szá má ra

pe dig csak meg ál la pít ja a ha tó ság az össze get, de azt nem kell meg fi zet ni ük. Ab ban

az eset ben, ha a szer zô az en ge dély ha tá lya alatt, vagy azt kö ve tô en öt éven be lül

el ér he tô vé vá lik, a dí jat át kell utal ni a szá má ra, il let ve a nem ke res ke del mi cé lú

fel hasz ná ló nak meg kell fi zet nie a ja vá ra. Az SZTNH le té ti szám lá ján „bennragadó”

53

III. Az elkészült mű, előadás közönséghez való eljuttatásával kapcsolatos szerzői jogi kérdések



dí ja kat a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap (a to váb bi ak ban: NKA) szá má ra kell át utal ni, ha 

a mû egyéb fel hasz ná lá sa i val kap cso lat ban nincs be je gyez ve mû kö dô kö zös jog ke -

ze lô szer ve zet. Ha van, ak kor a pénzt az öt év el tel tét kö ve tô en a kö zös jog ke ze lô

ré szé re kell át utal ni.

3. Kö zös jog ke ze lés

• A kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek olyan egye sü le tek, ame lyek a meg bí zó ik, il let ve

tag ja ik kép vi se le té ben gya ko rol ják bi zo nyos va gyo ni jo ga ik en ge dé lye zé sét.

• A kö zös jog ke ze lé si te vé keny ség kö te le zô en ma gá ba fog lal ja a jog dí jak és a fel -

hasz ná lás egyéb fel té te le i nek meg ál la pí tá sát; a jog dí jak be sze dé sét és fel osz tá sát

vagy a fel osz tás cél já ra más jog ke ze lô nek va ló át adá sát; a mû vek, a tel je sít mé -

nyek fel hasz ná lá sá nak fi gye lem mel kí sé ré sét, va la mint szük ség ese tén a jog -

sér té sek el le ni fel lé pést.

• A ze ne szer zôk és a szö veg írók te kin te té ben az Artisjus, az elô adó mû vé szek

tekin te té ben az EJI gya ko rol ja kö zös jog ke ze lô szer ve zet ként a tör vény ál tal

át szál ló vagy a jo go sul tak ál tal ön ként át adott va gyo ni jo ga i kat.

A) A jog ke ze lô mû kö dé sé vel kap cso la tos kér dé sek ke ze lé se

Igen gya ko ri az a hely zet, hogy a szer zô vagy az elô adó nem tud ja a mû ve, tel je sít -

mé nye fel hasz ná lá sát en ge dé lyez ni. Elô for dul hat ez ak kor is, ha a fel hasz ná ló a mû -

ve ket, tel je sít mé nye ket tö me ge sen hasz nál ja fel (pl. a te le ví zi ó ban vagy a rá di ó ban),

vagy ak kor, ha az al ko tó föld raj zi vagy más aka dá lyok mi att nem tud köz vet le nül

kap cso lat ba ke rül ni a fel hasz ná ló val. Ezek ben az ese tek ben a fel hasz ná ló nem men -

te sül az alól a kö te le zett ség alól, hogy en ge délyt kér jen a mû, a tel je sít mény fel -

hasz ná lá sá hoz, de ezt könnyí tett mó don te he ti meg. Ezek ben az ese tek ben le he tô -

ség van ar ra, hogy a fel hasz ná lá si en ge délyt ne köz vet le nül az al ko tó tól, ha nem az

ôt kép vi se lô szer ve zet tôl, a kö zös jog ke ze lô szer ve zet tôl sze rez ze meg.

Már nem csak ak kor le het jog ke ze lés rôl be szél ni, ha a fel hasz ná lás jel le ge vagy

kö rül mé nyei mi att a jo go sult ál tal egye di leg nem gya ko rol ha tó, ha nem bár mi lyen más

hely zet ben is, ami kor egy szer ve zet több szer zôi vagy szer zôi jog hoz kap cso ló dó jo -

go sult ja vá ra a jo go sul tak kö zös ér de ké ben és a jo go sul tak dön té se alap ján szer zôi

vagy kap cso ló dó jog kö ré be esô va gyo ni jo got gya ko rol. Ezek ben az ese tek ben a jog -

ke ze lô szer ve zet a jo go sult ol da lán köz ve tí tô ként vesz részt az en ge dé lye zé si

folya mat ban: tô le kell az en ge délyt meg sze rez ni és az ô ré szé re kell a jog dí jat is

meg fi zet ni.

A kö zös jog ke ze lés so rán a jog ke ze lô szer ve zet kö zös jog ke ze lé si te vé keny sé -

geket vé gez. Esze rint a) meg ál la pít ja a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it,

b) be sze di és fel oszt ja vagy fel osz tás cél já ra más jog ke ze lô nek át ad ja a jog dí ja kat, 

c) fi gye lem mel kí sé ri a mû vek, a tel je sít mé nyek fel hasz ná lá sát és d) – amennyi ben er re

szük ség van – fel lép a jo gok meg sér té se el len. Elô for dul hat, hogy vé gez ki egé szí tô

te vé keny sé ge ket is, ezek kö rét azon ban szûk re szab ja az a tény, hogy egye sü let -
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ként mû kö dik, va gyis a te vé keny sé ge nem irá nyul hat el sô sor ban nye re ség szer zés -

re, kö zös jog ke ze lé si alap te vé keny sé ge pe dig kö te le zô en nonprofit.

A kö zös jog ke ze lés so rán a szer ve zet el kü lön ül az egyes jo go sul tak tól, és te vé -

keny sé ge so rán az egy sze rû ügy nö ki fe la da to kat jó val meg ha la dó kul tu rá lis, szo ciá -

lis funk ci ó kat is el lát a jo go sul tak jog dí já nak ter hé re, ezért az er re va ló te kin tet tel

nem vé gez het bár ki ilyen te vé keny sé get. A kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek nyil ván -

tar tá sát az SZTNH vég zi. A nyil ván tar tás köz hi te les, elekt ro ni kus úton is bár ki hoz -

zá fér het. A nyil ván tar tás ba va ló fel vé tel nek for mai és tar tal mi fel té te lei van nak.

For mai fel té tel, hogy a szer ve zet elô ze te sen egye sü let ként bí ró sá gi be jegy zést

nyer jen, to váb bá hogy a meg fe le lô nyi lat ko za to kat a szer ve zet be nyújt sa. A nyil -

ván tar tás azt is tar tal maz za, hogy a kö zös jog ke ze lô szer ve zet konk ré tan mely va -

gyo ni jo gok kal kap cso la to san mi lyen te vé keny sé get vé gez. A nyil ván tar tás ban

meg te kint he tô a kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek alap sza bá lya, szer ve ze ti és mû kö dé -

si sza bály za ta, tag sá gi és fel osz tá si sza bály za ta, éves be szá mo ló ja és díj sza bá sai.

Ugyan  a vi lág szer te be vett gya kor lat – rit ka és spe ci á lis ki vé te lek tôl el te kint ve

– az, hogy egy jo go sul ti cso port ugyan azon jo ga te kin te té ben egy jog ke ze lô szer -

ve zet mû kö dik egy or szág ban, a ma gyar jog meg te rem ti an nak a le he tô sé gét is,

hogy több jog ke ze lô szer ve zet ala kul jon ugyan azon jo go sul ti cso port ugyan azon

jo ga te kin te té ben. Mi vel azon ban je len leg úgy tû nik, a ha té kony sá got az szol gál ja

leg in kább, ha csak egy jog ke ze lô szer ve zet mû kö dik, ezért egy má so dik szer ve zet

nyil ván tar tás ba vé te lé re ak kor ke rül het sor, ha a jog sza bá lyi fel té te le ket mind -

egyik ilyen szer ve zet tel je sí ti, és a több szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te le a kö zös

jog ke ze lés mû kö dô ké pes sé gét és ha té kony sá gát – sem a jo go sul tak, sem a fel hasz -

ná lók, il let ve a díj fi ze tôk ol da lán – nem ve szé lyez te ti.

A kö zös jog ke ze lés egyik alap el ve az ún. ki ter jesz tett kö zös jog ke ze lés, amely azt

je len ti, hogy az adott jo go sul ti cso port adott jo ga te kin te té ben nyil ván tar tás ba vett

jog ke ze lô szer ve zet nem csak az egye sü let tag ja it vagy a jog ke ze lés re meg bí zást adó

jo go sul ta kat kép vi sel ve ad en ge délyt a fel hasz ná lás ra, ha nem min den, az adott jo go -

sul ti cso port ba tar to zó al ko tó azo nos jo ga te kin te té ben. Egyes, a tör vény ben meg -

ha tá ro zott ese tek ben ki zá ró lag ki ter jesz tett kö zös jog ke ze lés út ján le het gya ko rol ni

az adott jo go kat. Ez a ga ran ci á ja an nak, hogy a fel hasz ná ló a tel jes vi lág re per to ár

fel hasz ná lá si jo gát meg sze rez he ti a jog ke ze lô szer ve zet tôl. Va gyis a fel hasz ná ló nak

nem kell ke res nie azo kat a jo go sul ta kat sem, akik nem tag jai vagy meg bí zói a jog -

ke ze lô szer ve zet nek, és nem kell at tól sem fél nie, hogy eset leg jog sér tés mi att valaki

igénnyel lép fel el le ne. Ab ban az eset ben, ha a jö vô ben több jog ke ze lô is nyil ván -

tar tás ba vé tel re ke rül ne ugyan ar ra a te rü let re, a szer zôi jo gok és a szer zôi jog hoz

kap cso ló dó jo gok kö zös ke ze lé sé rôl szó ló 2016. évi XCIII. tör vény (kjkt.) úgy ren -

del ke zik, hogy ezek nek a szer ve ze tek nek meg kell ál la pod nia ar ról, hogy me lyik fog

kö zü lük en ge délyt ad ni azon jo go sul tak te kin te té ben, akik egyi kük höz sem tar toz -

nak tag ként. Ha nem si ke rül meg ál la pod ni uk, ak kor pe dig az SZTNH je lö li ki az erre

jo go sult szer ve ze tet.

Ma már lét re hoz ha tók olyan kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek is, ame lyek nem vé gez -

nek ki ter jesz tett jog ke ze lést, ha nem csak a sa ját tag ja ik ja vá ra lát nak el en ge dé lye -

zé si te vé keny sé get. Ezen szer ve ze tek mû kö dé sé hez ke ve sebb ga ran cia kap cso ló dik,
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kö szön he tô en an nak, hogy nem kép vi sel nek olyan sze mé lye ket, akik kel nem áll nak

tag sá gi vagy meg bí zá si jog vi szony ban.

Le he tô ség van to váb bá füg get len jog ke ze lô szer ve zet ala pí tá sá ra is, ame lyek

nem a jo go sul tak el len ôr zé se alatt áll nak és ki fe je zet ten nye re ség szer zé si cél lal

mû köd nek. Bár mely va gyo ni jog gya kor lá sá ra ala kul hat nak, csak a ki lé pést nem

enge dô, kö te le zô kö zös jog ke ze lés be tar to zó jo gok te kin te té ben nem mû köd het nek.

A tör vény transzparenciasza bá lya it rá juk is al kal maz ni kell és te vé keny sé gük csak

be je len tést kö ve tô en kezd he tô meg, díj sza bást kell ki ad ni uk.

A kéz irat le zá rá sá nak idô pont já ban a nyil ván tar tás ban sze rep lô kö zös jog ke ze -

lô szer ve ze tek a kö vet ke zôk:

• iro dal mi, il let ve ze ne mû vek te kin te té ben az Artisjus;

• elô a dó mû vé szi tel je sít mé nyek te kin te té ben az Elô a dó mû vé szi Jog vé dô Iro da

Egye sü let (EJI);

• hang fel vé te lek te kin te té ben a Ma gyar Hang fel vé tel-ki a dók Szö vet sé ge Kö zös

Jog ke ze lô Egye sü let (MAHASZ);

• vi zu á lis al ko tó mû vé sze ti al ko tá sok te kin te té ben a Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös

Jog ke ze lô Tár sa sá ga Egye sü let (HUNGART);

• film al ko tá sok és film-elô ál lí tói tel je sít mé nyek te kin te té ben a Film szer zôk és

Elô ál lí tók Szer zôi Jog vé dô Egye sü le te (FILMJUS);

• szer zôi mû vek fény má so lás sal vagy más ha son ló mó don (reprográfiával) tör -

té nô ma gán cé lú má so lá sa te kin tet tel a szer zô ket, va la mint a mû vek ki a dó it

meg il le tô jog díj igé nyek te kin te té ben a Ma gyar Reprográfiai Szö vet ség;

• iro dal mi és sza ki ro dal mi szer zô ket és könyv ki a dó kat az iro dal mi és sza ki ro -

dal mi mû vek fény má so lás sal vagy más ha son ló mó don (reprográfiával) tör té nô

ma gán cé lú má so lá sá ra te kin tet tel a fenn ál ló jog díj igé nyek te kin te té ben a Ma -

gyar Szak- és Szé pi ro dal mi Szer zôk és Ki a dók Reprográfiai Egye sü le te (MASZRE);

• idô sza ki la pok ki a dó it fény má so lás sal vagy más ha son ló mó don, pa pí ron vagy

más ha son ló hor do zón (reprográfiával) tör té nô több szö rö zés alap ján a ma -

gán cé lú má so lás ra te kin tet tel fenn ál ló díj igény te kin te té ben a Repropress

Ma gyar Lap ki a dók Reprográfiai Egye sü le te;

• nyil vá nos ha szon köl csön zést vég zô könyv tá rak ban a ha szon köl csön zés után

já ró dí ja zás ér vé nye sí té se te kin te té ben a Ma gyar Iro dal mi Szer zôi Jog vé dô és

Jog ke ze lô Egye sü let (MISZJE).

A kö zös jog ke ze lé si te vé keny ség fe lett az SZTNH gya ko rol fe lü gye le tet a ha tó sá gi

el len ôr zés sza bá lyai sze rint éven te, il let ve szük ség sze rint.

B) A kö zös jog ke ze lô höz va ló csat la ko zás és a kö zös jog ke ze lô tôl va ló el vá lás mód jai

A kö zös jog ke ze lô szer ve zet hez va ló csat la ko zás nak több mód ja van. Ha a jo go sult

egy sze rû en csak sze ret né meg kap ni a ne ki já ró jog dí jat, de a kö zös jog ke ze lô szer -

ve zet ben mint egye sü let ben nem kí ván tag gá vál ni, ak kor ele gen dô kép vi se le ti meg -

bí zást ad nia az érin tett kö zös jog ke ze lô szer ve zet szá má ra: ez te hát an nak a prakti -

kus fel té te le, hogy hoz zá jus son az ôt meg il le tô dí jak hoz. (Ez nem szük sé ges azon ban

ah hoz, hogy a kö zös jog ke ze lô szer ve zet az ô ne vé ben el jár has son ak kor, ha ne ki
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ki ter jesz tett kö zös jog ke ze lés re vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa van. Ek kor is be sze dés -

re ke rül az adott jo go sult ne vé ben a jog díj, ha pe dig ô nem je lent ke zik ér te és a jog -

ke ze lô szer ve zet sem ta lál ja meg, ak kor az a díj az adott jo go sult szá má ra el ve szik,

és azt a kö zös jog ke ze lô szer ve zet a jo gi elô írá sok nak meg fe le lô en ki mu tat ja és ke -

ze li.)

A kö zös jog ke ze lô szer ve zet hez mint egye sü let hez va ló csat la ko zás az el kö te le zô -

dés ma ga sabb fo kát je len ti, de jo gok kal is jár: a kö zös jog ke ze lô szer ve zet dön tés -

ho za ta li fo lya ma ta i ban va ló rész vé tel le he tô sé ge (pl. a vá lasz tás és a tiszt ség vi se lés,

majd an nak ke re té ben a dön tés ho za tal ban va ló rész vé tel: díj sza bás ról, fel osz tá si

sza bály zat ról, ve ze tô ség rôl va ló dön té sek) csak az egye sü le ti ta go kat il le tik meg.

Az egye sü le ti tag gá vá lás hoz a leg több kö zös jog ke ze lô szer ve zet azt a fel té telt

kap csol ja, hogy a le en dô tag nak re le váns mér té kû fel hasz ná lás ból fa ka dó jog díj jal

kell ren del kez nie.

A kö zös jog ke ze lés bi zo nyos ese tek ben kény sze rû ség: az adott jog egy sze rû en

nem len ne egye di leg gya ko rol ha tó. Ezek ben az ese tek ben nincs le he tô ség ar ra,

hogy a szer zô ma ga jo go sít sa a fel hasz ná lást: ilyen a ma gán cé lú több szö rö zés vagy

a ve ze té kes to vább köz ve tí tés eset kö re. Ilyen kor min den képp a kö zös jog ke ze lô

szer ve zet ad ja a fel hasz ná lá si en ge délyt a fel hasz ná ló nak, ezek az ún. kö te le zô kö -

zös jog ke ze lés ese tei.

A kö zös jog ke ze lés egyes ese tek ben vi szont in kább cél sze rû ség, mint szük ség -

sze rû ség. Emi att azok ban az ese tek ben, ami kor gya kor la ti lag nem ki zárt az egyé ni

jog gya kor lás, van le he tô ség ar ra, hogy a jo go sult je lez ze a jog ke ze lô szer ve zet felé,

hogy nem sze ret né, ha a to váb bi ak ban a jog ke ze lô szer ve zet en ge dé lyez né a mû -

ve fel hasz ná lá sát, ezt a vo nat ko zó jog sza bály til ta ko zá si jog nak ne ve zi, és gya kor -

lá sát szi go rú ha tár idôk kö zött te szi le he tô vé.

C) Dí jak meg ál la pí tá sa, be sze dé se, ki fi ze té se

A kö zös jog ke ze lés egyik leg fon to sabb esz kö ze a díj sza bás, amely ben a jog ke ze lô

szer ve zet a fel hasz ná lá so kért fi ze ten dô dí jat és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it

álla pít ja meg. Ar ra nincs mód, hogy a kö zös jog ke ze lés ben gya ko rolt jog jo go sult ja

ma ga „fel men tést ad jon” a fel hasz ná ló nak a díj fi ze tés alól. A díj sza bást a je len tôs

fel hasz ná lók kal és a fel hasz ná lók ér dek- kép vi se le ti szer ve ze te i vel va ló kon zul tá ci ót

kö ve tô en az SZTNH ja vas la tá ra az igaz ság ügyért fe le lôs mi nisz ter hagy ja jó vá, és azt

kö ve tô en al kal maz ha tó, hogy köz zé tegyék a Hi va ta los Ér te sí tô ben.

A díj sza bás meg ál la pí tá sa és al kal ma zá sa so rán az érin tett fel hasz ná lók kal szem -

ben a jog ke ze lô szer ve zet nek az egyen lô bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elôtt tart va

kell el jár nia, va gyis nem kü lön böz tet he ti meg ôket in do ko lat la nul. To váb bi fon tos

kö ve tel mény a díj sza bás sal kap cso lat ban, hogy an nak fi gye lem be kell ven nie az

érin tett fel hasz ná lás összes lé nye ges kö rül mé nyét.

A díj sza bás sal kap cso lat ban jog or vos la tot alap ve tô en két úton le het kér ni. Mi vel

a jó vá ha gyás köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban tör té nik, így a ha tá ro zat el len köz igaz ga -

tá si pert le het in dí ta ni. A díj sza bás azon ban ál ta lá nos szer zô dé si fel té tel is, így 

a tar tal ma pol gá ri per ben egye di fel hasz ná lás sal, jog díj fi ze tés sel kap cso la tos jog vi -

57

III. Az elkészült mű, előadás közönséghez való eljuttatásával kapcsolatos szerzői jogi kérdések



tá ban vi tat ha tó. A díj sza bás a Hi va ta los Ér te sí tô ben va ló köz zé té tel tôl al kal ma zan -

dó, de hoz zá fér he tô a hi va tal hon lap ján és a szer ve ze tek hon lap ja in is.

Ha a meg elô zô díj sza bás ha tá lyát kö ve tô en eset leg nincs új jó vá ha gyott díj sza -

bás – pél dá ul az adott év re vo nat ko zó díj sza bás jó vá ha gyá si el já rá sa va la mely

okból nem fe je zô dött be, a díj sza bást még nem tet ték köz zé, vagy a díj sza bást

jóvá ha gyó ha tá ro za tot a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ke re té ben ha tá lyon kí vül he lye zi 

a bí ró ság –, úgy az elô zô idô szak ra vo nat ko zó díj sza bás ha tá lya fenn ma rad, az az 

a ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott díj sza bást a kö zös jog ke ze lô szer ve zet to vább -

ra is al kal maz hat ja.

A kö zös jog ke ze lés so rán be sze dett jog dí jak kal a jo go sul tak kö zöt ti fel osz tá sig

kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek ren del kez nek. Ez azt je len ti, hogy ad dig a jo go sul tak

nem tud nak ren del kez ni a jog dí juk ról, amíg az szá muk ra ki fe je zet ten fel osz tás ra

nem ke rül. A fel osz tás rend jét min den jog ke ze lô szer ve zet nél a fel osz tá si sza bály -

zat ál la pít ja meg, ame lyet ma guk a ta gok fo gad nak el. A fel osz tá si sza bály zat ér te -

lem sze rû alap el ve, hogy a jo go sul tak a mû ve ik fel hasz ná lá sa ará nyá ban ré sze sed -

je nek a be folyt jog dí jak ból.

A kö zös jog ke ze lô szer ve zet ab ban az eset ben, ha nem fi ze ti meg a fel hasz ná ló

a jog dí jat, rend sze rint fi ze té si meg ha gyá sos el já rás út ján vagy pol gá ri pe res el já -

rás ban ér vé nye sí ti. Ab ban az eset ben pe dig, ha bûn cse lek mény tör té nik az ál ta la

kép vi selt jo gok te kin te té ben, a bün te tô el já rás ban a jog ke ze lô szer ve zet mi nô sül

sér tett nek, hi szen a jo go kat a sa ját ne vé ben gya ko rol ja.

4. Jog sér tés ese tén igény be ve he tô le he tô sé gek

• Amennyi ben szer zôi, il let ve kap cso ló dó jo gi jog sér tés tör té nik, a jo go sul tak elôtt

szá mos jog ér vé nye sí té si út nyí lik meg.

• Jog sér tés, ha a jo go sult en ge dé lye nél kül, vagy az en ge dé lyén túl ter jesz ked ve

hasz nál ták fel mû ve it, tel je sít mé nye it, il let ve ha a jo go sult sze mély hez fû zô dô

jo ga it sér tet ték meg.

• A per meg elô zô le he tô sé gek mel lett a jo go sul tak a pol gá ri jog és a bün te tô jog

jog ér vé nye sí té si esz köz tá rát is igény be ve he tik.

Szer zôi, il let ve kap cso ló dó jo gi jog sér tés az, ha va la ki nem tar tot ta be a ko ráb ban is -

mer te tett sza bá lyo kat és a szer zô, az elô adó en ge dé lye nél kül vagy en ge dé lyé vel

ugyan, de az en ge dély ke re te it túl lép ve hasz nál ta fel a szer zôi jog ál tal vé dett mû -

vet, tel je sít ményt. Ugyan így szer zôi jog sér tést kö vet el az, aki a szer zô, az elô adó

sze mély hez fû zô dô jo ga it sér ti meg.

A szer zôi jo gi igé nyek ér vé nye sí té se mind azon ál tal csak a sú lyo sabb ese tek ben

jut el a bí ró ság elé. Ha a fe lek kö zött vi ta ke let ke zik ar ról, hogy jog sér tés tör tént-e,

a pert meg elô zô en is több le he tô ség nyí lik szá muk ra, hogy tisz táz zák a vi tá ju kat,

amely a hossza dal mas bí ró sá gi el já rás el ma ra dá sá val is jár hat.
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A) Per meg elô zô le he tô sé gek

a) A Szer zôi Jo gi Szak ér tô Tes tü let mû kö dé se

A pert meg elô zô vi ta ren de zé si sza kasz ban fon tos sze re pe le het a Szer zôi Jo gi

Szak ér tô Tes tü let nek. A tes tü let tôl szer zôi jo gi jog vi tás ügy ben fel me rü lô szak kér -

dé sek ben a bí ró sá gok és más ha tó sá gok kér het nek szak vé le ményt, il let ve a fel hasz -

ná lá si jog gya kor lá sá val kap cso la tos kér dé sek ben fel ké rés re pe ren kí vül is ad hat

szak vé le ményt, így lé nye gé ben bár ki for dul hat hoz zá szak vé le mé nyért. A tes tü let

ál ta lá ban há rom ta gú ta nács ban ta nács ülé sen ala kít ja ki a szak vé le ményt. Kü lö nö sen

in do kolt eset ben, ha az ügy sú lya vagy egyéb kö rül mény ezt in do kol ja, az el já rás

le foly tat ha tó öt ta gú ta nács ban is, il let ve ha az ügy egy sze rû en meg ítél he tô, a tes -

tü let egyes szak ér tôi el já rás ban is ki ad hat ja a szak vé le ményt. Ha olyan spe ci á lis

szak ér te lem is szük sé ges az ügy el dön té sé hez, amely a tes tü let tag ja i nak nem áll

ren del ke zé sé re, ta nács ko zá si jog gal kül sô szak ér tô is fel kér he tô. A tes tü let szak vé -

le mé nyei kö zül a leg fon to sab bak köz zé té tel re ke rül nek az Iparjogvédelmi és Szer -

zôi Jo gi Szem lé ben, il let ve va la mennyi nyil vá nos szak vé le mény hoz zá fér he tô az

SZTNH hon lap ján.

b) Az ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás

A pol gá ri jo gi jog ér vé nye sí tés idô igé nyes, hó na pok ban vagy akár évek ben mér hetô

idô tar ta mú, amely az internetes kör nye zet ben el kö ve tett jog sér té sek ese té ben

 számos eset ben nem le het elég ha té kony. Ré gó ta is mert a ma gyar jog ban az úgy -

ne ve zett ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás, amely nek ál ta lá nos jel lem zô je, hogy a jog -

sér tô nek ál lí tott, szer zôi jo gi vé de lem alatt ál ló tar ta lom gyors – órák alatt meg -

való su ló – el tá vo lí tá sá ra nyújt le he tô sé get az internetrôl. Utal ni kell itt ar ra, hogy

ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rást szá mos kül föl di online szol gál ta tó is al kal maz Ma -

gyar or szág te rü le tén hoz zá fér he tô tar tal mak te kin te té ben (ld. Google).

A köz ve tí tô szol gál ta tó (az internetszolgáltató, a tárhelyszolgálató, a ke re sô mo -

tor-szol gál ta tó és a gyor sí tó tá ro lást vég zô szol gál ta tó) fe lel a raj ta ke resz tül me nô

tar ta lo mért, ki vé ve ha ele get tesz azok nak a kö ve tel mé nyek nek, ame lye ket az egyes

szol gál ta tótí pu sok kal kap cso lat ban ma ga az elekt ro ni kus ke res ke del mi sza bá lyo zás

rög zít és ame lye ket a szol gál ta tó te vé keny sé gé hez iga zo dó ál ta lá nos felróhatósági

rend szer nek le het te kin te ni. Szer zôi jo gi jog sér té sek ese tén a men te sü lés nek azon -

ban to váb bi fel té te le, hogy a szol gál ta tó részt ve gyen az ér te sí té si el tá vo lí tá si el -

já rás ban, de csak ab ban az eset ben, ha er re a jo go sult fel hív ta.

Az ér te sí tést a jo go sult meg fe le lô for má jú do ku men tum ban kül di meg a szol gál -

ta tó nak, amely nek a jog sér tés sel és a jo go sult tal kap cso la tos va la mennyi re le váns

in for má ci ót tar tal maz nia kell. A szol gál ta tó az át vé tel tôl szá mí tott 12 órán be lül

gon dos ko dik ar ról, hogy a tar ta lom a to váb bi ak ban ne le gyen hoz zá fér he tô és errôl

3 mun ka na pon be lül ér te sí ti azt is, aki a tar tal mat hoz zá fér he tô vé tet te. Ezt csak

ak kor ta gad hat ja meg, ha ko ráb ban már tör tént el tá vo lí tás jo go sul ti ké rés re, ki vé ve,

ha az újabb el tá vo lí tást bí ró ság vagy ha tó ság ren de li el. Az, aki a tar tal mat hoz zá -

fér he tô vé tet te, ki fo gás sal él het, még hoz zá 8 na pon be lül, szin tén a re le váns in for -

má ci ók meg adá sá val. Ha a ki fo gás meg fe lel a tör vé nyi fel té te lek nek, a szol gál ta tó
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is mét hoz zá fér he tô vé te szi a tar tal mat és ér te sí ti a jo go sul tat. Ha nem fe lel meg,

ak kor az el tá vo lí tást fenn kell tar ta ni. Ezt kö ve tô en a jo go sult már csak úgy tud ja

is mét el tá vo lít tat ni a tar tal mat, ha 10 mun ka na pon be lül ab ba ha gyás és el til tás

irán ti ide ig le nes in téz ke dés irán ti ké rel met is tar tal ma zó ke re set vagy fi ze té si meg -

ha gyás irán ti ké re lem be nyúj tá sa út ján ér vé nye sí ti vagy büntetôfeljelentést tesz,

és a bí ró ság így ren del ke zik.

Az ér te sí té si és el tá vo lí tá si el já rás nagy gya kor la ti elô nye az el tá vo lí tás gyor sa -

sá ga, hát rá nya azon ban az, hogy rend sze rint nem te szi le he tô vé az el tá vo lí tást kö -

ve tô to váb bi igény ér vé nye sí tést, mi vel a szol gál ta tó vagy nem éri el az érin tett

igény be ve vôt, vagy az nem ki fo gá sol ja az el tá vo lí tást. A szol gál ta tó egyéb úton pe -

dig csak a fent be mu ta tott fel té te lek kel kö te lez he tô a sze mé lyes ada tok ki a dá sá ra.

B) Igény ér vé nye sí tés a pol gá ri bí ró sá gon

Szer zôi jo gi pe rek ben a tör vény szé kek jár nak el el sô fo kon, ki zá ró la gos ha tás kör

alap ján, kö te le zô jo gi kép vi se let mel lett. Má sod fo kon az íté lô táb la ítél ke zik.

A bí ró ság szá má ra a leg fon to sabb kér dés a jo go sult sze mé lyé nek meg ál la pí tá sa.

Ezt se gí ti az ún. szer zô ség vé le lem rend sze re. El sô sor ban azt kell szer zô nek te kin teni

(az el len ke zô bi zo nyí tá sá ig), aki nek a ne vét a mû vön ilyen ként a szo ká sos mó don

fel tün tet ték. Ilyen pél dá ul a kot ta bo rí tó ja, a szo bor ta lap za ta, a film fô cí me. Gyak -

ran elô for dul, hogy a mû vön nincs fel tün tet ve a szer zô. Ilye nek az ano nim mû vek,

de van nak olyan mû tí pu sok is, ame lyek re ez nem jel lem zô (pl. szoft ver). Ilyen kor az

elô zô sza bály nem se gít het, de igény be le het ven ni az SZTNH ön kén tes mû nyil ván -

tar tá sát. Az eb be a mû nyil ván tar tás ba be ve ze tett mû vek rôl a hi va tal köz ok ira tot

ál lít ki, amely szin tén meg dönt he tô. Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a nyil ván tar tás ba

va ló be ve ze tés nem elô fel té te le a szer zôi jo gi vé de lem nek, te hát az a mû is vé de -

lem alatt áll, amely nem sze re pel a nyil ván tar tás ban (és ad absurdum olyan al ko -

tás is be jegy zés re ke rül het, amely rôl a bí ró ság ké sôbb meg ál la pít ja, hogy nem is

tekin ten dô szer zôi mû nek). A vé de lem fenn ál lá sá nak bi zo nyí tá sa kor azon ban igen

hasz nos esz köz le het a köz ok irat, mi vel egy ilyen be mu ta tá sa a má sik fél re vi szi át

a bi zo nyí tás ter hét, az az, hogy aki a köz ok ira tot be mu tat ta, még sem szer zô. Ugyan -

ez a jog ha tás fû zô dik ah hoz a ma gán ok irat hoz is, ame lyet a kö zös jog ke ze lô szer -

ve zet a kö zös jog ke ze lés alá tar to zó mû vek rôl, szom szé dos jo gi tel je sít mé nyek rôl,

il let ve jo go sul tak ról fenn tar tott adat bá zis alap ján ál lít ki. Ilyen ma gán ok ira tot a kö -

zös jog ke ze lést vég zô szer ve zet a sa ját tag ja szá má ra a tag ké ré sé re ál lít hat ki. Itt

meg kell je gyez ni, hogy ez a sza bály nem érin ti a kö zös jog ke ze lô szer ve zet ál tal

vég zett egyéb adat bá zis-ve ze té si te vé keny ég nyo mán ki adott ma gán ok ira to kat. 

A kö zös jog ke ze lô szer ve ze tek nél le le het ten ni, nyil ván tar tás ba le het ven ni más

mû ve ket is, mint ame lyek a te vé keny sé gi kö rük höz tar toz nak. Az ezek rôl ki adott

ma gán ok ira tok hoz azon ban ér te lem sze rû en nem kap cso ló dik a vé le lem, ezek egy -

sze rû ok ira ti bi zo nyí ték ként szol gál hat nak egy el já rás ban. Ugyan ez a sor sa az ügy -

véd nél, köz jegy zô nél le tét be he lye zett mû vek rôl ki ál lí tott ok ira tok nak is. Amennyi ben

az elô zô ek ben be mu ta tott vé lel mek egyi ke sem áll be, az el len ke zô bi zo nyí tá sá ig

azt kell szer zô nek te kin te ni, aki a mû vet elô ször hoz ta nyil vá nos ság ra.
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A ke re set le vél ben meg kell ha tá roz ni, hogy mi ben áll a jog sér tés, il let ve hogy 

a le en dô fel pe res mely igé nye ket kí ván ja ér vé nye sí te ni. A szer zôi jo gi tör vény maga

meg ha tá roz za, hogy mi lyen igé nyek ér vé nye sít he tôk a jog sér tô vel szem ben, ezek

kö zül a jo go sult sza ba don vá laszt hat, a bí ró ság pe dig az eset összes kö rül mé nyé re

te kin tet tel íté li meg azo kat. Ezek a le he tô sé gek a kö vet ke zôk:

A jog sér tés meg tör tén té nek bí ró sá gi meg ál la pí tá sa a kö ve tel he tô igé nyek egy faj ta

„mi ni mu ma”, hi szen min den to váb bi igény nek is az az elô fel té te le, hogy a bí ró ság

ál la pít sa meg a jog sér tés meg tör tén tét. Ez az igény a ke vés bé je len tôs jog sér té sek

ese té ben an nak az esz kö ze is le het, hogy a jo go sult csak azt mondassa ki a bí ró -

ság gal, hogy tény le ge sen meg sér tet ték a jo ga it.

Szin tén ti pi ku san nem ön ma gá ban ér vé nye sí tett igény a jog sér tô nek a jog sér tés

ab ba ha gyá sá ra va ló kö te le zé se és el til tá sa a to váb bi jog sér tés tôl. En nek az igény nek

kü lö nö sen nagy je len tô sé ge van ak kor, ha ide ig le nes in téz ke dés ként ké rik, te kin tet -

tel ar ra, hogy az ilyen tar tal mú ide ig le nes in téz ke dés meg aka dá lyoz za azt is, hogy

a jog erôs íté le tig foly tas sa te vé keny sé gét az a sze mély, aki rôl a jo go sult azt ál lít ja,

hogy sér ti a jo gát.

Kü lö nö sen sze mély hez fû zô dô jo gok meg sér té se ese té ben nép sze rû igény,

 amellyel ar ra le het kö te lez ni a jog sér tôt, hogy nyi lat ko zat tal vagy más meg fe le lô mó -

don ad jon elég té telt (ál ta lá ban egy sze rû en nyil vá no san is mer je el a jog sér tés té nyét).

Ez el sô sor ban sze mé lyes jel le gû, mo rá lis kom pen zá ció, amely ugyan le het nem nyil -

vá nos is, de jel lem zô for má ja a szé les nyil vá nos ság elôt ti elég té tel adás. Az elég -

tétel adás egy kü lön le ges, újon nan be ve ze tett for má ja az, hogy a bí ró ság a szer zô

ké rel mé re el ren del he ti a jog sér tô költ sé gé re a ha tá ro zat nak a nyil vá nos ság ra ho za -

ta lát. Nyil vá nos ság ra ho za tal nak kell te kin te ni az or szá gos na pi lap ban, il let ve az

internet út ján va ló köz zé té telt, de nin cse nek ki zár va egyéb nyil vá nos ság ra ho za ta li

le he tô sé gek sem.

A jo go sult kö ve tel he ti, hogy a jog sér tô szol gál tas son ada tot a jog sér tés sel érin -

tett dol gok vagy szol gál ta tá sok elô ál lí tá sá ban, for gal ma zá sá ban, il let ve tel je sí té sé ben

részt ve vôk rôl a jog sér tô fel hasz ná lás ra ki ala kí tott üz le ti kap cso la tok ról. En nek az

igény nek az ér vé nye sí té sé vel a jo go sult te hát a jog sér tô ré vén tu do mást sze rez het

a „jog sér té si lánc ról”, amely se gít sé get nyújt hat szá má ra jö vô be li jog sér té sek meg -

elô zé sé ben. Az adat szol gál ta tá si igény ér vé nye sít he tô olyan sze mé lyek kel szem ben

is, akik ma guk nem mi nô sül nek jog sér tô nek, de a jog sér tés ben részt vet tek. Akár

úgy, hogy ke res ke del mi mér ték ben a jog sér tô árut bir to kol ták, vagy igény be vet tek

jog sér tés sel érin tett szol gál ta tást, akár úgy, hogy ôk nyúj tot tak szol gál ta tást, amely -

nek se gít sé gé vel a jog sér tést meg va ló sí tot ták, vagy köz re mû köd tek a jog sér tés sel

érin tett dol gok elô ál lí tá sá ban és ter jesz té sé ben, vagy jog sér tés sel érin tett szol gál -

ta tá sok nyúj tá sá ban. Ez a ki bô ví tett adat szol gál ta tá si kö te le zett ség te hát szem ben

az ed di gi sza bá lyo zás sal, se gít sé get nyújt a „jog sér té si lánc” egyes részt ve vô i tôl

nyer he tô in for má ci ók ré vén a jo go sult nak a tény le ges jog sér tôk tel jes kö ré nek 

a fel ku ta tá sá ban. A kö ve tel he tô in for má ci ók kö ré be tar toz nak a jog sér tés sel érin tett

dol gok, il let ve szol gál ta tá sok elô ál lí tá sá ban, for gal ma zá sá ban, il let ve tel je sí té sé ben

részt ve vôk, a jog sér tés sel érin tett dol go kat bir tok lók, va la mint a for gal ma zás ba

bevon ni kí vánt vagy be vont nagy- és kis ke res ke dôk ne ve és cí me; a jog sér tés sel

érin tett dol gok, il let ve szol gál ta tá sok elô ál lí tott, for gal ma zott, il let ve igény be vett,
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va la mint meg ren delt mennyi sé ge, to váb bá az azo kért adott, il let ve ka pott el len ér -

ték. Ez azon ban nem zár ja ki, hogy más ada to kat is kö ve tel jen a jo go sult.

A gaz da go dás vissza té rí té sé re irá nyu ló igény vi szony lag új a szer zôi jog ban.

Szem ben a hoz zá igen ha son ló kár té rí tés sel, a gaz da go dás vissza té rí té se meg íté lé -

se so rán a bí ró ság nem fog lal ko zik az zal, hogy a jog sér tô fel ró ha tó an cse le ke dett

vagy sem. Lé nye ges kü lönb ség to váb bá a két igény kö zött, hogy míg a kár té rí tés -

nél a ká ro sult nak, te hát a jo go sult nak a ká rát kell bi zo nyí ta ni, ad dig a gaz da go dás

vissza té rí té sé nél a jog sér tô ol da lán fel me rült ha szon mér té ke a bi zo nyí tás tár gya.

En nek a ha szon nak leg ki sebb mér té ke an nak a jog díj nak az össze ge lesz, ame lyet

jog sze rû en en ge dé lye zett fel hasz ná lás ese tén a jog sér tô nek a fel hasz ná lá sért fi zet -

nie kel lett vol na. Ez a li cenc díj lesz ak kor is a vissza fi ze ten dô összeg, ha a jog sér -

tô nek a jog sér tés bôl anya gi vesz te sé ge szár ma zott vol na. Ha azon ban a jog sér tô 

a jog sér tés sel több hasz not is el ért, mint a fi ze ten dô jog díj, ak kor a jo go sult a ha szon

tel jes össze gét kö ve tel he ti, füg get le nül at tól, hogy a mû fel hasz ná lá sá val ô mek ko -

ra hasz not tu dott vol na el ér ni.

Kér he ti még a jo go sult a sé rel mes hely zet meg szün te té sét, a jog sér tést meg elô zô

ál la pot hely re ál lí tá sát a jog sér tô ré szé rôl vagy költ sé gén, to váb bá a ki zá ró lag vagy

el sô sor ban a jog sér tés hez hasz nált esz kö zök és anya gok, va la mint a jog sér tés sel

elô ál lott dol gok lefoglalását, meg ha tá ro zott sze mély nek tör té nô át adá sát, ke res -

kedel mi for ga lom ból va ló vissza hí vá sát, on nan va ló vég le ges ki vo ná sát, il let ve

meg sem mi sí té sét. A bí ró ság a szer zô ké rel mé re azt is el ren del he ti, hogy a le fog lalt,

ke res ke del mi for ga lom ból vissza hí vott, il let ve on nan vég le ge sen ki vont esz kö zö ket,

anya go kat, il let ve dol go kat fosszák meg jog sér tô mivoltuktól. A bí ró ság in do kolt eset -

ben a meg sem mi sí tés he lyett el ren del he ti to váb bá az esz kö zök nek és az anya gok -

nak a bí ró sá gi vég re haj tás sza bá lyai sze rint tör té nô ér té ke sí té sét is; eb ben az eset -

ben a be fo lyó összeg fe lôl íté let ben ha tá roz. A jog sér tés hez hasz nált esz kö zök és

anya gok, va la mint a jog sér tés sel érin tett dol gok le fog la lá sá nak rá adá sul he lye van

ak kor is, ha azok nin cse nek a jog sér tô tu laj do ná ban, de a tu laj do nos a jog sér tés rôl

tu dott, vagy az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság mel lett tud nia kel -

lett vol na. A bí ró ság eze ket az in téz ke dé se ket a jog sér tô költ sé gé re ren de li el, ki vé -

ve, ha az eset kö rül mé nyei az et tôl va ló el té rést in do kol ják. A ke res ke del mi for ga -

lom ból va ló vissza hí vás, az on nan va ló vég le ges ki vo nás, il let ve a meg sem mi sí tés

el ren de lé se tár gyá ban a bí ró ság a har ma dik sze mé lyek ér de ke i nek fi gye lem be vé -

te lé vel, va la mint úgy dönt, hogy az el ren delt in téz ke dés a jog sér tés sú lyos sá gá val

arány ban áll jon.

A pol gá ri jo gi jog kö vet kez mé nyek kö zül a kár té rí tés az egyet len, amely nek ér vé -

nye sí té sé hez nem ele gen dô ki zá ró lag a jog sér tés ob jek tív té nyé nek meg ál la pí tá sa.

A bí ró ság ak kor fog kár té rí tést meg ítél ni, ha a jog sér tô nek a jog sér tô ma ga tar tás

fel ró ha tó. For dít va ez azt is je len ti, hogy a fel hasz ná ló men te sül a kár té rí té si fe le -

lôs ség alól, ha bi zo nyít ja, hogy úgy járt el, ahogy az adott hely zet ben ál ta lá ban el -

vár ha tó.

Itt kell meg em lí te ni, hogy úgy, mint a szel le mi al ko tá sok te rü le tén ál ta lá ban, 

a szer zôi jog te rü le tén is ki emel ke dô fon tos sá gú ak az ide ig le nes in téz ke dé sek, hi szen

a jog sér té sek nek a bí ró sá gi el já rást le zá ró jog erôs dön té sig foly ta tá sá val sok szor

hely re hoz ha tat lan ká rok ke let kez het né nek. Ezek meg aka dá lyo zá sá ra nyújt az ide -
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ig le nes in téz ke dés le he tô sé get az zal, hogy gyors és ha tá sos át me ne ti vé del met biz -

to sít a jo go sult nak, míg a bí ró sá gi el já rás tel jes egé szé ben le nem zá rul. Ide ig le nes

in téz ke dés ként va la mennyi, a 94. §-ban meg ha tá ro zott igény ér vé nye sít he tô ab ban

az eset ben, ha a bí ró ság úgy ta lál ja, hogy az in téz ke dés nem jár vissza for dít ha tat -

lan kö vet kez ménnyel, és a va ló szí nû sí tett jog sér tés ki me rí ti az eh hez szük sé ges

fel té te le ket: az ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé se köz vet le nül fe nye ge tô kár el há rí -

tá sa vagy a jog vi tá ra okot adó ál la pot vál to zat lan fenn tar tá sa, il let ve a ké rel me zô

kü lö nös mél tány lást ér dem lô jog vé del me ér de ké ben szük sé ges, és az in téz ke dés sel

oko zott hát rány nem ha lad ja meg az in téz ke dés sel el ér he tô elô nyö ket. A bí ró ság az

ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sét biz to sí ték adás hoz köt he ti. A ké rel met meg ala -

po zó té nye ket va ló szí nû sí te ni kell. Ezen fel té te lek kö zül szer zôi jo gi ügyek ben 

a kü lö nös mél tány lást ér dem lô jog vé de lem szük sé ges sé gét fenn ál ló nak kell te kin -

te ni, ha a ké rel me zô iga zol ja, hogy a mû szer zôi jo gi vé de lem alatt áll, va la mint

hogy ô a szer zô, a szer zô jog utó da vagy a mû olyan fel hasz ná ló ja, il let ve a szer zôi

jo gok kö zös ke ze lé sét vég zô olyan szer ve zet, amely jo go sult sa ját ne vé ben fel lép -

ni a jog sér tés sel szem ben. Az az a jo go sult ság iga zo lá sa meg ala poz za az ide ig le nes

in téz ke dés el ren de lé sét is.

C) A bün te tô el já rás le he tô sé gei

A szer zôi és kap cso ló dó jo gok sú lyo sabb meg sér té sei ese té ben a bün te tô jo gi szank -

ció rend szer is ren del ke zés re áll, és nem ki zárt az, hogy egy jog sér tés mi att pár hu -

za mo san pol gá ri jo gi és bün te tô jo gi el já rás is in dul jon.

A szer zôi jo gi jog sér té sek hez kap cso ló dó bûn cse lek mé nyek ún. ke ret tény ál lá sok,

amely cél sze rû sza bá lyo zá si tech ni ka ami att, hogy olyan fo gal mak ese té ben, ame -

lye ket a szer zôi jog ma ga is hasz nál, ne le gyen mód a pol gá ri jo gi és bün te tô jo gi

terü le ten az egymástól el té rô ér tel me zés re, va gyis ahol a bün te tô nor ma nem ad 

a szer zôi jo gi tól el té rô fo gal mat, ott a szer zôi jo gi tör vény ér tel mé ben kell hasz nál ni

az adott ki fe je zést. A szer zôi jo got érin tô bûn cse lek mé nyek el len hi va tal ból in dul

el já rás, ez ter mé sze te sen nem zár ja ki a jo go sul ti fel je len tést.

A szer zôi jo got érin tô bûn cse lek mé nyek ben a nyo mo zóha tó ság a Nem ze ti Adó-

és Vám hi va tal, az el sô fo kon el já ró bí ró ság pe dig az il le té kes já rás bí ró ság, ki vé ve ha

a bûn cse lek mény leg alább kü lö nö sen je len tôs va gyo ni hát rányt oko zó szer zôi vagy

szer zôi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se, mert eb ben az eset ben az il le té kes

tör vény szék jár el el sô fo kon.

a) Bi tor lás

Az egyik leg fon to sabb bûn cse lek mény eb ben a kör ben a bi tor lás. A bûn cse lek mény

tár gya a sér tett szel le mi al ko tá sa, il let ve a szel le mi al ko tá so kon fenn ál ló ki zá ró la gos

(va gyo ni és sze mély hez fû zô dô) jo gok. A bün te tô jo gi úton is szank ci o nált bi tor lást

nem le het el kö vet ni kap cso ló dó jo gi jo go sul tak sé rel mé re (ezen jog sér té sek el len

csak pol gá ri úton le het fel lép ni), ha nem csak szer zôi al ko tá sok kal kap cso lat ban.

Az el kö ve té si tárgy „a szer zôi jo gi vé de lem alá tar to zó iro dal mi, tu do má nyos

vagy mû vé sze ti al ko tás”. Így ha va la ki egy már nem vé dett al ko tást bi to rol, az el -
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len leg fel jebb más bûn cse lek mény el kö ve té se mi att (pl. fo gyasz tók meg tév esz té se)

le het fel lép ni, de az il le tô bi tor lást nem kö vet el. A Btk. en nél rész le te sebb de fi ní -

ci ót nem ad, va gyis azt, hogy mi mi nô sül pél dá ul iro dal mi, tu do má nyos vagy mû -

vé sze ti al ko tás nak, azt az szjt. alap ján kell meg ítél ni.

A bûn cse lek mény passzív ala nya (sér tett je) a szel le mi al ko tás lét re ho zó ja (író ja,

fes tô je, ze ne szer zô je stb.) vagy más jo go sult ja.

A bi tor lás két fé le kép pen va ló sít ha tó meg. Egy részt más szel le mi al ko tá sá nak sa -

ját ként va ló fel tün te té sé vel, ez az eset a klasszi kus plá gi um, amely nem csak az el kö -

ve té si tárgy egé szé re, ha nem egy ré szé re is el kö vet he tô (pl. egy kö zös mû ként ké szült

szá mí tó gé pi prog ram kí sé rô do ku men tá ci ó ján az egyik fej lesz tô csak a sa ját ne vét

tün te ti fel, te hát ar ra a rész re vo nat ko zó an is, ame lyet nem ô ma ga al ko tott).

Más részt úgy is el kö vet he tô a bi tor lás, hogy a mû hasz no sí tá sát at tól te szik füg -

gô vé, hogy an nak dí já ból, a hasz ná ból vagy nye re sé gé bôl az el kö ve tôt ré sze sít sék,

illet ve hogy jo go sult ként tün tes sék fel, még hoz zá úgy, hogy az el kö ve tô a gaz dál ko -

dószer ve zet nél be töl tött mun ka kö ré vel, tiszt sé gé vel, tag sá gá val vissza él. A má so dik

eset kör ben az el kö ve tô lé nye gé ben spe ci á lis zsa ro lást va ló sít meg, hi szen a dön tési

hely ze tét ki hasz nál va kér va la mi lyen anya gi jut ta tást, elônyt, vagy kény sze rí ti

egyéb ként cse lek vés re az al ko tót. En nek az el kö ve té si ma ga tar tás nak a tör vény meg -

ha tá roz za az el kö ve té si mód ját is, ami nem más, mint a mun ka kör rel, tiszt ség gel

vagy tag ság gal va ló vissza élés, ez vi szont nem fel tét le nül je lent ve ze tô be osz tást.

A bi tor lás el sô el kö ve té si ma ga tar tá sát bár ki meg va ló sít hat ja, vi szont a má so dik,

zsa ro lá si tí pu sú meg va ló su lá si for má já nak az el kö ve tô je csak olyan sze mély le het,

aki nek bár mi lyen gaz dál ko dószer ve zet nél, a mun ka kö ré nél fog va kö te le zett sé ge 

a szel le mi al ko tá sok kal kap cso la tos ügy in té zés (pl. a har ma dik sze mé lyek ál tal tör -

té nô fel hasz ná lás so rán kö ten dô szer zô dé sek elô ké szí té se).

Bi tor lást csak szán dé ko san le het el kö vet ni. A rend be li ség a sér tet tek szá má hoz

(és nem az érin tett mû vek szá má hoz) iga zo dik.

b) Szer zôi vagy szer zôi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se el le ni fel lé pés

A Btk. szel le mi al ko tá sok ra vo nat ko zó tény ál lá sai kö zül a szer zôi vagy szer zôi jog hoz

kap cso ló dó jo gok meg sér té se ez a tény ál lás az egyet len, amely ki zá ró lag a szer zôi

jog és a kap cso ló dó jo gok vé del mét szol gál ja, a re le váns tény ál lá sok kö zül a leg -

több ször meg va ló su ló alak zat.

E tény ál lás csak a va gyo ni jo gok meg sér té se út ján va ló sít ha tó meg, te hát ide tar toz -

nak a díj igé nyek is, de nem vé di a Btk. ezen tény ál lás ke re tei kö zött a sze mély hez

fû zô dô jo go kat.

Bár mely szer zôi va gyo ni jog en ge dély nél kü li gya kor lá sa le het jog sér tô, ezért 

a bûn cse lek mény el kö ve té si tár gya sem min dig va la mi lyen do log, amely ben a tel -

je sít mény meg tes te sül, ha nem le het akár egy (immateriális) elô adás, mû sor, vi lág -

há lón el ér he tô vé tett vé dett tar ta lom is.

A bûn cse lek mény el kö ve té si ma ga tar tá sa va la mely jog nak a jo go sult tól szár ma zó,

vagy a tör vény alap ján biz to sí tott en ge dély nél kü li gya kor lá sa. A sza bad fel hasz ná -

lás meg va ló sí tá sa nem le het bûn cse lek mény, de ha a sza bad fel hasz ná lás va la mely

szjt. sze rin ti fel té te le nem va ló sul meg, ak kor az már tény ál lás sze rû le het.

64



A bûn cse lek mény alap ese té ben a be fe je zett ség hez szük sé ges a tény le ges va -

gyo ni hát rány oko zá sa, va gyis ez ered mény-bûn cse lek mény. Kí sér let nek mi nô sül

és ek ként bün te ten dô, ha ugyan nem kö vet ke zik be a va gyo ni hát rány, de az er re

irá nyu ló cél zat bi zo nyít ha tó.

A tény ál lás mi nô sí tett ese tei a va gyo ni hát rány nagy sá gá tól függenek.

Ugyan úgy bün te ten dô, aki a szer zôi jo gi tör vény sze rint a ma gán cé lú má so lás ra

te kin tet tel a szer zôt, il let ve a kap cso ló dó jo gi jo go sul tat meg il le tô üreshordozó-díj,

illet ve reprográfiai díj meg fi ze té sét el mu laszt ja. Az el kö ve té si tárgy ezek ben az ese -

tek ben az üres hor do zó, il let ve a reprográfiára al kal mas ké szü lék, ame lyen a díj

meg fi ze té se kor ter mé sze te sen még nem je le nik meg ma ga a mû vagy a vé dett tel -

je sít mény. Az el kö ve té si ma ga tar tás a díj meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa. A mu lasz tás

ak kor áll be – az az ak kor tény ál lás sze rû a cse lek mény –, ha a díj meg fi ze té sé re az

szjt.-ben rög zí tett ha tár idôt a kö te le zett el mu laszt ja.

Nem va ló sít ja meg az az alap eset sze rin ti bûn cse lek ményt, aki más nak vagy má -

sok nak a szer zôi jog ról szó ló tör vény alap ján fenn ál ló szer zôi vagy ah hoz kap cso ló dó

jo gát vagy jo ga it több szö rö zés sel vagy le hí vás ra tör té nô hoz zá fér he tô vé té tel lel sér -

ti meg, fel té ve, hogy a cse lek mény jö ve de lem szer zés cél ját köz vet ve sem szol gál ja.

A ki vé tel cél ja, hogy a torrenthasználók te vé keny sé gét ki ve gye a bün te tô jo gi lag

üldöz he tô cse lek mé nyek kö ré bôl. A ki vé tel lel kap cso lat ban hang sú lyoz ni kell, hogy

csak alap eset ben nyújt men te sü lést: a mi nô sí tett ese tek re egyéb ként sem al kal ma -

zan dó. Ha te hát a torrentezô na gyobb va gyo ni hát rányt okoz a cse lek mé nyé vel 

(az az öt száz ezer fo rint és öt mil lió fo rint kö zé esik az oko zott va gyo ni hát rány), 

a bün te tô jo gi fe le lôs ség re vo ná sa le het sé ges sé vá lik.

c) Szer zôi jo gi sza bály sér tés – a ki sebb ér té kû jog sér té sek el le ni fel lé pés esz kö ze

A szer zôi jog vagy szer zôi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té se sza bály sér tést alap -

ve tô en két fé le ma ga tar tás sal le het meg va ló sí ta ni: egy részt az zal, ha va la ki más nak

vagy má sok nak a szer zôi jog ról szó ló tör vény alap ján fenn ál ló szer zôi vagy ah hoz

kap cso ló dó jo gát vagy jo ga it száz ezer fo rin tot meg nem ha la dó va gyo ni hát rányt

okoz va meg sér ti, más részt ha a szer zôi jog ról szó ló tör vény sze rint a ma gán cé lú má -

so lás ra te kin tet tel a szer zôt, il let ve a kap cso ló dó jo gi jo go sul tat meg il le tô, száz ezer

fo rin tot meg nem ha la dó üreshordozó-díj, il let ve reprográfiai díj meg fi ze té sét el mu -

laszt ja. Amennyi ben te hát a jog sér tés sel oko zott va gyo ni hát rány száz ezer fo rin tot

nem ha lad ja meg, sza bály sér tés mi att le het fel lép ni az el kö ve tô el len.

d) Az oko zott va gyo ni hát rány meg ál la pí tá sa

A va gyo ni hát rány le het az el ma radt ha szon/va gyo ni elôny és a va gyon ban oko zott

tény le ges kár is. Ah hoz, hogy bûn cse lek mény va ló sul jon meg, leg alább száz ezer fo -

rin tos va gyo ni hát rányt kell okoz ni (ez alat ti össze gû va gyo ni hát rány ese té ben

sza bály sér té si el já rás in dul).

A va gyo ni hát rány pon tos mér té két szer zôi jog sér té sek ese té ben nem egy sze rû

meg ha tá roz ni, te kin tet tel a vé dett mû vek sok fé le sé gé re és a fel hasz ná lá sok ál tal

okoz ha tó hát rány mér té ké nek el té ré se i re is. Az oko zott va gyo ni hát rány mér té két

jel lem zô en a jo go sult/sér tett nyi lat ko za tá nak fi gye lem be vé te lé vel ál la pít ják meg,

hi szen ôk tud ják leg in kább meg ha tá roz ni az ál ta la el szen ve dett va gyo ni hát rányt.
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A va gyo ni hát rány mér té ké nek meg ál la pí tá sá nál be vált esz köz az ún. licencanalógia

al kal ma zá sa, ez ab ban az eset ben se gít, ha az adott mû adott fel hasz ná lá sá ra vo -

nat ko zó an a jo go sult már adott fel hasz ná lá si en ge délyt, vagy a pi a con is mert a ha -

son ló mû vek fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szo ká sos dí ja zás mér té ke. Ha ilyen van,

ak kor en nek meg fe le lô en ál la pít ják meg a va gyo ni hát rányt.

Min den eset ben a kö zös jog ke ze lô díj sza bá sá ban fog lalt díj mér té kek irány adó -

ak a kö zös jog ke ze lés ben ke zelt va gyo ni jo gok ese té ben. Ki vé ve az olyan jo go sult

jo gá ra el kö ve tett jog sér tés te kin te té ben, aki a kö zös jog ke ze lés el len ha tá lyo san til -

ta ko zott (az az a va gyo ni jo gát már nem a kö zös jog ke ze lô gya ko rol ja). Ek kor a va -

gyo ni hát rányt az egye di jog ke ze lés sza bá lyai sze rint kell ki szá mí ta ni.

Ke res ke del mi for ga lom ban egyéb ként kap ha tó mû vek ese té ben a net tó kis ke res -

ke del mi ár 8–10%-át szok ták el ma radt licencdíjként meg ál la pí ta ni.

A ze ne mû vek ese té ben az utób bi idô ben igen fon tos kér dés, hogy a kü lön bö zô

online jog sér té sek te kin te té ben mi ként kell a va gyo ni hát rányt meg ál la pí ta ni.

Az en ge dély nél kü li online hoz zá fér he tô vé té tel te kin te té ben a hangfelvételkiadók

1 dal ese té ben 40 000 fo rint (a le töl té sek szá má tól füg get le nül), il let ve 1 al bum

ese té ben 400 000 fo rint (a le töl té sek szá má tól füg get le nül) va gyo ni hát rányt is -

mer nek el.

Lép té kek ben jó val na gyobb le het a va gyo ni hát rány ak kor, ha az adott al bum 

a jog sze rû meg je le nést meg elô zô en ke rül nyil vá nos ság ra, meg aka dá lyoz va ez zel 

a ha gyo má nyos ke res ke del mi csa tor ná kon ke resz tül va ló ér té ke sí tést. Er re az eset -

re a va gyo ni hát rány mér té két a jo go sul tak 5 000 000 fo rint ban ál la pít ják meg.
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IV. Hangfelvételek, filmfelvételek

• A hangfelvétel, a film és a filmalkotás definícióinak meghatározása.

• A hangfelvétel-elôállító és a filmelôállító fogalma.

• A hangfelvételek és a filmfelvételek elkészítése során a zeneszerzôk és a szö -

veg írók mûveinek, valamit az elôadómûvészi teljesítmények engedélyezésé nek,

illetve átruházásnak rendje.

• A hangfelvételek és a filmfelvételek mögött álló speciális felhasználási szerzô -

dé sek: a megfilmesítési és a (zenemû)kiadói szerzôdések.

1. A szerzôi mû, az elôadói teljesítmény rögzítésével kapcsolatos védelem
általában

• A zenemûveknek és az elôadómûvészi teljesítménynek a hangfelvételen való

rög zítéséhez a jogosultak engedélyére van szükség. A hangfelvételek el ké szí té se

során a zeneszerzôket az Artisjus képviseli a mechanikai jogok engedélye zé se

tekintetében, míg az elôadók közvetlenül kötnek a teljesítményük felhasz ná lá -

sá ra, illetve jogátruházásra hangfelvétel-elôállítói/kiadói szerzôdést.

• A szerzôi mûvek, az elôadói teljesítmények megfilmesítéséhez kapcsolódó fel -

hasz ná lásokra mind a szerzôk, mind az elôadók egyedileg megfilmesítési

szerzô dés ben adnak engedélyt a filmelôállító számára. A szerzôk mûveik átdol -

go zá sára, míg az elôadók teljesítményeik többszörözésére szerzôdnek a film -

elô állítóval.

A) A hangfelvételen való rögzítés

Mind a szerzôk, mind az elôadómûvészek rendelkeznek vagyoni joggal mûveik, elô -

adá saik többszörözésére nézve. A zenei alkotók számára a többszörözés leggyako -

ribb módja sokáig a kottába foglalás volt, majd ezt a hangfelvételen, késôbb pedig

– audiovizuális tartalomként – a filmfelvételen való rögzítés egészítette ki.

Ahhoz, hogy egy zeneszerzô mûve jogszerûen kerüljön rögzítésre a hangfelvéte -

len, természetesen a felhasználás engedélyezésére van szükség. Az engedélyezési

folyamat viszont (a nagyjogos mûvek kivételével) a jogosultak közös jogkezelô

szer vezetén, az Artisjus Online, Mechanika és Média Fôosztályán keresztül történik.

Az Artisjus a hangfelvételt elôállító felhasználó megkeresése és az általa a felhasz -

ná lás módjáról, mértékérôl, terjedelmérôl az ún. mûsortükörben kapott információk

szerint aktuális évi jogdíjközleménye alapján engedélyt ad a hangfelvételen való

többszörözésre (és terjesztésre), a felhasználó pedig adatot szolgáltat és jogdíjat

fizet a felhasználással kapcsolatban. A szerzô vagyoni jogait a közös jogkezelôn ke -

resz tül gyakorolja, vagy pontosabban jogait a közös jogkezelô gyakorolja helyette,

méghozzá megkülönböztetésmentes, objektív alapon. Ha megfelel a közös jog ke ze lô
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szervezet nyilvánosan közölt szerzôdései feltételeinek, bárki hangfelvételbe fog lal -

hatja a zenemûvet.

Hogyan tud a szerzô mégis sikeresen fellépni olyan esetben, mikor szubjektív

kifogásai vannak a felhasználással szemben? Ilyenkor a szerzôi személyhez fûzôdô

jogok közül élhet egyrészt a névfeltüntetés jogából fakadó, illetve a mû egységének

védelméhez fûzôdô jogaival. Az elsô igénybevételével elérheti, hogy neve ne sze re -

peljen a többszörözött mûpéldányokon, a második jogosultság gyakorlásával pe dig

eltilthatja a felhasználót a zenemû hangfelvételbe foglalásától anélkül, hogy va gyo ni

jogaival élne. Az Artisjustól a hangfelvétel-elôállítók általában az ún. mechanikai

felhasználásra, vagyis többszörözésre és terjesztésre együtt kapnak jogosultságot.

Amennyiben a közös jogkezelôk által nem jogosítható (nagyjogos) zenedrámai

mû ve ket, azok jeleneteit, keresztmetszeteit szeretné egy hangfelvétel-elôállító több -

szö rözni, úgy közvetlenül a szerzôhöz kell fordulnia engedélyért. Elôfordulhat, hogy

a szer zô e jogai gyakorlását átengedi/kiszervezi zenemûkiadójának (publisherének),

eb ben az esetben vele, a képviselôvel kell megállapodást kötni a felhasználás fel -

tételeirôl.

Az elôzôektôl eltérôen az elôadómûvészek a hangfelvétel-elôállítókkal közvet le nül

állapodnak meg teljesítményük hangfelvételen való többszörözésében és ter jesz té sé -

ben. Ezt a megállapodást nevezzük hangfelvétel-elôállítói vagy hangfelvétel-kiadói szer -

zôdésnek, amelyre szintén kiterjednek a felhasználási szerzôdés sajátos szabályai.

A másik fô különbség a két jogosulti csoport hangfelvétellel kapcsolatos jogo sít -

vá nyai tekintetében az, hogy amíg a szerzô nevében a közös jogkezelô nem kizáróla -

gos felhasználási engedélyt biztosít a hangfelvétel-elôállító számára, addig a hangfel -

vétel-kiadói szerzôdések meghatározó jellemzôje a kizárólagosság. Ettôl eltérni pedig

csak kifejezett, szerzôdésbe foglalt kikötéssel lehet.

Továbbá fontos az a különbség is, hogy míg a zeneszerzôk vagyoni jogai nem át -

ruházhatók, vagyis a hangfelvétel-elôállító nem szerezhet tulajdonosi jellegû jogo -

sít ványokat a zenemûvön, addig az elôadómûvészek teljesítményeivel kapcsolatban

nem áll fenn ez a forgalomkorlátozás, az elôadó szinte teljes körben átruházhatja

jogait az elôállítóra, aki azt jogosultként tovább használhatja és hasznosíthatja.

B) Megfilmesítés

A zenei alkotások megfilmesítése számos speciális szabályt foglal magában. A film -

ké szítés fázisában zajló felhasználásokra mind a szerzôk, mind az elôadók egyedileg

megfilmesítési szerzôdésben adnak engedélyt a filmelôállító számára. A szerzôk

mû veik átdolgozására, míg az elôadók teljesítményeik többszörözésére szerzôdnek 

a filmelôállítóval.

Ha az elôadómûvész írásbeli felhasználási szerzôdésben hozzájárult ahhoz, hogy

elôadását filmben rögzítsék, a hozzájárulással ellenkezô kikötés hiányában a film

elôállítójára ruházza át a teljesítményéhez fûzôdô minden vagyoni jogát. Az elô adót

azonban a film magáncélú másolatai után is megilleti az üreshordozó-díj, valamint

a film továbbközvetítése és a bérbeadás útján történô terjesztése utáni díjigény. 

E díjigényeket közös jogkezelôjük, az EJI érvényesíti az elôadók számára.
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Az elôadómûvészekhez hasonlóan az a szerzô, aki filmalkotás létrehozására köt

megfilmesítési szerzôdést, ellenkezô kikötés hiányában átruházza a filmelôállítóra

a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére való jogot. Ez az

ál talános szabály azonban egyedül a szöveges vagy a szöveg nélküli zenemû szerzô -

jére nem terjed ki. A zeneszerzôk és a szövegírók helyett az Artisjus önkéntes közös

jogkezelésben engedélyezi a filmes felhasználást, és érvényesíti a jogosultak jogdí-

jak iránti igényeit (ha a szerzô kilépett a közös jogkezelésbôl, akkor ezt az enge -

délyt egyedileg adja meg a megfilmesítônek).

2. Hangfelvétel, film és filmalkotás

A hangfelvétel fogalmát az szjt. nem határozza meg, de az alkalmazandó nem zet -

kö zi egyezményekben megtalálható definíció szerint: hangfelvétel egy elôadás hang -

anyagának, más hangoknak vagy egyéb hangmegjelenítéseknek a rögzítése, ide nem

értve azonban a filmben vagy más audiovizuális mûben történt rögzítést. A rögzítés

a hangoknak, illetve azok megjelenítéseinek a megtestesítését jelenti, ahonnan azok

valamely készülék segítségével érzékelhetôvé, többszörözhetôvé vagy közvetít he -

tô vé tehetôk. A hangfelvétel akkor is védelem alatt áll, ha az nem szerzôi mû hang -

ja it, hanem például – szerzôi jogi védelem alatt nem álló – népdalokat vagy madár -

han gokat rögzít. Viszont ha az elôadás felvétele kifejezetten az audiovizuális alkotás

keretében történik (pl. egy képes koncertfelvétel hangsávja vagy egy filmalkotás

párbeszédei), akkor nem beszélünk hangfelvételrôl, ennek a védelmi idô számítása

szempontjából van kiemelkedô jelentôsége.

A hangfelvétel mellett a film is szomszédos jogi teljesítménynek minôsül, amely

azonban nem azonos a filmalkotással. E fogalmak tisztázása érdekében ismét az

SZJSZT gyakorlatára kell hagyatkoznunk, amely szerint filmnek minôsül a hanggal

kísért vagy hang nélküli filmalkotás, audiovizuális mû vagy mozgókép. A szomszédos

jogi teljesítményként értékelt filmelôállítói tevékenység eredménye lehet film al ko tás -

nak – szerzôi mûnek – minôsülô, de akár annak nem tekinthetô mozgóképes anyag

is. Így viszont filmnek minôsül a meghatározott sorrendbe állított mozgó ké pek hang

nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozata, függetlenül attól, hogy azt mi lyen hor -

do zón rögzítették, és attól is, hogy az egyéni-eredeti jelleggel rendel ke zik-e.

3. A hangfelvétel-elôállító és a filmelôállító, és joggyakorlásuk módjai

• Mind a hangfelvétel, mind a filmfelvétel elôállítása speciális jogviszony, hiszen

a felhasználók egyben szomszédos jogi jogosultak is, akiknek a hangfelvétellel és

a filmfelvétellel kapcsolatban személyhez fûzôdô és vagyoni jogai keletkeznek.

• Hangfelvétel-elôállítónak az minôsül, aki az elôadás rögzítését kezdeményezi,

és az azzal kapcsolatos felelôsséget viseli.

• Filmelôállító az a természetes személy, jogi személy, aki/amely saját nevében

kezdeményezi és megszervezi a film megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi

és egyéb feltételeirôl.
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• Mind a hangfelvétel-elôállítónak, mind a filmelôállítónak névfeltüntetéshez

fûzô dô személlyel kapcsolatos joga, illetve a többszörözést, a terjesztést, va la -

mint a ve zeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon a nyilvánosság

szá mára hozzáférhetôvé tételt magába foglaló vagyoni jogai keletkeznek telje -

sít ményeiken.

Hangfelvétel-elôállítónak az minôsül, aki az elôadás rögzítését kezdeményezi, és az

azzal kapcsolatos felelôsséget viseli (vagyis nem a tényleges rögzítést végzô hang -

mér nök, hanem a technikai, gazdasági feltételeket biztosító személy lesz az elôállí tó).

Bár hangfelvétel-elôállító lehet természetes személy is, jellemzôen jogi személyek -

rôl van szó. Az utóbbi idôszakban egyre több alkalommal fordul elô, hogy maga 

a szer zô vagy az elôadómûvész készíti a hangfelvételt is, ilyen esetben a hang fel -

vé tel-elôállítói jogok is ôt illetik. A hangfelvétel-elôállítót illetô vagyoni jogok átru -

ház hatók.

Filmelôállító pedig az a természetes személy, jogi személy, aki/amely saját nevében

kezdeményezi és megszervezi a film megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és

egyéb feltételeirôl. A feltételek konjunktívak, így nem minôsül filmelôállítónak, aki

ki zárólag anyagi hozzájárulást nyújt a filmhez, és az sem, aki csak a szervezésben

mûködik közre, vagyis a „producer” nem mindig filmelôállító. (Mindazonáltal a film -

elôállítói jogok átruházhatók, vagyis más is kerülhet filmelôállítói pozícióba.) Kopro -

dukcióban elôfordulhat az is, hogy több filmelôállítója van a filmnek. Film elô ál lító

az is, aki szerzôi jogilag védett filmalkotás létrehozatalát segíti, és az is, aki csupán

egyéb film létrehozatalában mûködik közre. A film szerzôi és elôadó mû vé szei a va -

gyoni jogaikat – kivéve a zenemûveken fennálló jogokat – hagyományosan és az szjt.

által is vélelmezett módon átruházzák a filmelôállítóra, ami azzal jár, hogy a film elô -

állító nem csak a saját, hanem e más jogosultak jogainak gyakorlója is (egyébként

szigorú elszámolási szabályok érvényesülése mellett).

A) A hangfelvétel-elôállító és a filmelôállító szomszédos jogai

A hangfelvétel-elôállítóra és a filmelôállítóra is igazak azok a korábbi állítások, ame -

lyeket az elôadómûvészek vagyoni jogai tekintetében már ismertettünk. A szom szé -

dos jogi jogosultak vagyoni jogait (a szerzôkével ellentétben) nem lehet kiter jesz -

tô en értelmezni, az szjt. által felsorolt felhasználási módok e jogosultak tekintetében

egzaktak és taxatívak. Tartalmukat tekintve ezek a jogosultságok viszont meg egyez -

nek a vagyoni jogi részben ismertetettekkel, ugyanazokat a felhasználási cse lek mé -

nyeket foglalják magukban.

A hangfelvétel-elôállítónak a hangfelvételekkel, a filmelôállítóknak pedig a filmekkel

kapcsolatos kizárólagos jogosultsága kiterjed a hangfelvétel, illetve a film többszö rö -

zésére, terjesztésére, illetve vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon

a nyilvánosság számára hozzáférhetôvé tételére (feltéve, hogy a nyilvánosság tagjai

a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg).

A vagyoni jogokat pedig a jogosultak maguk gyakorolhatják, illetve jogdíj fe jé -

ben engedélyezhetik mások számára a felhasználást, sôt át is ruházhatják jogaikat.

70



B) A hangfelvétel-elôállítók és a filmelôállítók joggyakorlásának módjai

Ahogy a korábbiakban már láthattuk, a szerzôi és az elôadói jogokat elsôsorban

egye dileg, felhasználási szerzôdésben lehet gyakorolni. Azokban az esetekben pedig,

ahol a kollektív jogosítás észszerûbb és hatékonyabb megoldást jelent, a közös jog -

ke zelôk járnak el a jogosultak helyett és nevében. Nincs ez másképp a hangfelvé -

tel-elôállítók és a filmelôállítók esetében sem.

E jogosultak vagyoni jogaikat egyedileg az szjt. által külön nevesített kiadói

szer zôdés, illetve megfilmesítési szerzôdés kötésével gyakorolhatják. E szerzôdés -

típusok a felhasználási szerzôdés viszonylagosan önállósult szerzôdési altípusai,

így a felhasználási szerzôdés szabályai is alkalmazandók rájuk, de egyes szempon -

tokból sajátosságokkal bírnak, illetve el is térnek a felhasználási szerzôdéstôl.

A hangfelvétel-elôállítók, illetve a filmelôállítók képviseletében közös jogkezelô

szervezetként Magyarországon a MAHASZ, illetve a Filmjus végez engedélyezési

tevékenységet.

C) (Zenemû)kiadói szerzôdés

A kiadói szerzôdés jellemzôen szerzôk és kiadók között köttetik, tartalma pedig 

a szerzôi mûvek – zenemûvek esetén kottában történô – többszörözés és terjesztés

felhasználásait, valamint – zenemûvek esetén – a zenemûkiadó által a mûvek nép -

szerûsítésére és a szerzôi jogok adminisztrációjának segítésére vonatkozóan tel -

jesített szolgáltatásokat fogja át.

A klasszikus kiadói szerzôdés speciális szabályai az irodalmi mûvek kiadására

vonatkoznak, de a kiadói szerzôdések másik nagy csoportját képezô zenemûkiadói

szerzôdések tekintetében is érvényesülnek.

A (zenemû)kiadói szerzôdések esetében a törvény kifejezetten elôírja a mû rendel -

ke zésre bocsátásának kötelezettségét a szerzô számára. Ez sem jelent azonban

feltétlen átadást, csupán azt, hogy a (zenemû)kiadót olyan helyzetbe kell hoznia 

a szerzônek, hogy a mûpéldányhoz – adott esetben a kézirathoz – hozzá tudjon jutni.

Ha a szerzô más módon is rendelkezésre tudja bocsátani a mûvet, akkor az átadásra

itt sem kell, hogy sor kerüljön. A (zenemû)kiadói szerzôdés alapján sincs köte le zett -

sé ge a felhasználónak – aki itt a (zenemû)kiadó – a mû kiadására, illetve forgalomba

hozatalára, erre csupán jogot szerez. (A felhasználás kötelezettsége azonban a szer -

zôdésben kiköthetô.) Természetesen itt is alkalmazandók a speciális felmondási

rendelkezések arra az esetre, ha végül a (zenemû)kiadó nem élne ezzel a jogával.

A klasszikus (zenemû)kiadói szerzôdés értelmezésének is vannak speciális sza -

bá lyai. Ha a felek nem határozták meg, hogy milyen nyelvû kiadásra jogosít a szerzô -

dés, akkor az a magyar nyelvû kiadásra vonatkozik. Ellentétben az általános fel hasz -

nálási szerzôdésekkel, a (zenemû)kiadói szerzôdés fôszabálya szerint, automa ti ku san

kizárólagos engedélyt ad a mû kiadására. Ez a kivételes szabály azonban nem alkal -

ma zandó a gyûjtemények vonatkozásában, vagyis itt az általános szabá lyok érvé -

nyesülnek.
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A zenemûkiadói szerzôdés a könyvkiadási szerzôdésbôl önállósult kottakiadásra,

a kotta nyilvános elôadás céljára történô rendelkezésre tartására és bérbeadásra. Ez 

a rendeltetés kiegészül általában a zenemûkiadó által vállalt, a mû elôadását, egyéb

felhasználását elôsegítô promóciós tevékenységgel is. A zenemûkiadók (publisherek)

szerepe folyamatosan alakul, így vált az utóbbi idôben klasszikus tevékenységükké

azoknak a felhasználásoknak a jogosítása, amelyeket a szerzôk önállóan, egyedi

engedélyezés útján gyakorolhatnak. Leggyakoribb ezek közül a zenemû átdolgozá -

sai nak engedélyezése, a szerzô képviseletében például megfilmesítési szerzôdések

meg kötése.

Hagyományosan a zenemûkiadók szolgáltatásuk ellentételezéseként a zeneszer -

zôk és a szövegírók közös jogkezelésbôl származó jogdíjaiból díjrészesedést kötnek

ki. Magyarországon az Artisjusnak zenemûkiadók is lehetnek tagjai. A zenemûkiadók

díjrészesedésének maximális (jogdíjnemenkénti) arányát a közös jogkezelôk határozzák

meg felosztási szabályzatukban, az ettôl a szerzôk hátrányára eltérô zenemûkiadói

szerzôdésbe foglalt kikötések semmisek.

D) Megfilmesítési szerzôdés

A megfilmesítési szerzôdés a filmalkotás létrehozására kötött szerzôdés, amelyet 

a filmelôállító köt a film szerzôivel. Filmalkotásnak tekintjük az olyan mûvet, amelyet

meghatározott sorrendbe állított mozgóképek, hang nélküli vagy hanggal össze kap -

csolt sorozatával fejeznek ki, függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón rögzítet -

ték. Filmalkotásnak minôsül különösen a filmszínházi vetítésre készült játékfilm, 

a televíziós film, a reklám- és a dokumentumfilm, valamint az animációs és az isme -

ret terjesztô film.

A filmalkotás szerzôinek körét a törvény nem határozza meg taxatívan, de min -

dig szerzônek minôsülnek a film céljára készült irodalmi és zenemûvek szerzôi és a film

rendezôje. Ezen a körön kívül pedig eseti jelleggel kell megállapítani a szerzôséget.

Ide tartozhatnak mindazok, akik a film egészének kialakításához szintén alkotó

módon járultak hozzá, az általános gyakorlat szerint ilyen például az operatôr vagy

a jelmeztervezô.

A film elôállítója nem minôsül szerzônek, mivel nem egyéni, eredeti szellemi telje -

sít ményt nyújtva járul hozzá a mû megszületéséhez. Ugyanakkor teljesítményét

mégis értékeli a szerzôi jogi szabályozás önálló filmelôállítói jogokkal. Ezek mellett

pedig a megfilmesítési szerzôdésben a szerzô egyes jogait is megszerzi.

E szerzôdés alapján – a kiadói szerzôdéshez hasonlóan – a szerzô átruházza a film -

elôállítóra a film felhasználási és a felhasználás harmadik személyek számára való

engedélyezésének jogát. Ennek a jogátruházásnak két korlátja van, egyrészt a szö -

ve ges vagy szöveg nélküli zenemû szerzôje csak az átdolgozásra (megfilmesítésre) ad

engedélyt, a többi jogát a késôbbiekben a filmelôállítóval és a film egyéb felhaszná -

lói val szemben az ôt képviselô közös jogkezelô szervezet, az Artisjus érvényesíti.

A má sik kivétel általános, e szerint egyik szerzô sem tudja átruházni az üres hor do -

zó-, a bérleti, a haszonkölcsönzési, valamint az egyidejû továbbközvetítésre vonat -

kozó díjigényét a filmelôállítóra.
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Mivel nem a jogosultak, hanem a filmelôállító lép kapcsolatba a film felhasz ná -

lóival, annak érdekében, hogy tudható legyen, mennyi a szerzôknek járó jogdíj, az

elôállító évente legalább egyszer köteles a filmalkotás felhasználásához kapcsolódó

be vételeirôl a szerzôknek (a zeneszerzôknek is) felhasználási módonként írásban

elszá molni.

Figyelemmel arra, hogy a megfilmesítési szerzôdés kizárólagos, ezért a film szá -

mára alkotott mûvek tekintetében a szerzô lényegében csak ebbôl a felhasználásból

remélhet sikert és díjat. Ilyen módon, ha az elôállító a mû elfogadásától számított

négy éven belül a megfilmesítést nem kezdi meg, vagy megkezdi ugyan, de észsze rû

határidôre nem fejezi be, a szerzô komoly hátrányba kerül. Emiatt a törvény bizto -

sítja neki, hogy felmondhatja a szerzôdést és arányos díj megfizetését követelheti.

A szerzôt ilyen esetben a felvett elôleg megilleti – ez lényegében átalakul a fel nem

használás kompenzációjává –, a mûvel pedig a továbbiakban már szabadon rendel -

kezik.

Gyakran elôfordul, hogy a filmhez nem már korábban megalkotott mûveket hasz -

nál nak fel, hanem kifejezetten a film céljára készül az alkotás. Ilyen esetben ez ter -

mé szetesen a jövôben megalkotandó mûvek sorsát osztja. Speciális átvételi, kijaví -

tási szabályok alkalmazandók itt: az elôállító köteles a mû átvételétôl számított hat

hónapon belül a szerzôt írásban értesíteni arról, hogy a mûvet elfogadja-e vagy

annak kijavítását igényli. A mû kijavításra való visszaadása esetén a kijavítás el -

vég zésére megfelelô határidôt kell tûzni. A kijavított mû elfogadásáról az átvételtôl

számított három hónapon belül köteles az elôállító nyilatkozni. A mû, illetôleg a ki -

javított mû elfogadására vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása

esetén a mûvet elfogadottnak kell tekinteni.

Az elôállító elsôdlegesen a film üzleti sikerében érdekelt, amelynek egyik bizto -

sí téka lehet, ha a szerzô a film céljára alkotott mûre vonatkozóan más számára meg -

határozott ideig nem ad megfilmesítési engedélyt. Ezt a törvény engedô szabállyal

se gíti, miszerint a szerzô az elôállítás befejezésétôl számított tíz éven belül ugyan -

arra a mûre csak az elôállító hozzájárulásával köthet újabb megfilmesítési szer zô -

dést. Ez a korlátozás nemcsak a teljes megfilmesítendô regényre, novellára stb.

 terjed ki, hanem magában foglalja a rajz- vagy bábfilmben szereplô jellegzetes alak

hasznosítását is. Ha a szerzônek a filmbeli felhasználás céljára több mûve is készült,

vagy azonos témában több alkotása is létezik, ezekre vonatkozóan is kizárható 

a megfilmesítés, de errôl kifejezetten rendelkezni kell a szerzôdésben, mivel ez már

az általánosan megszokott eseten túlmenô korlátozása a szerzôi mozgástérnek.

Amikor a filmelôállító egy már létezô zenemûvet szeretne filmbe foglalni, jellem zô en

két módon teheti ezt meg. Az egyik lehetôség, hogy a mûvet a színészekkel jelenít -

teti meg a filmben (pl. elénekli a fôszereplô vagy újonnan felveszi a film céljára 

a mûvet), a másik pedig egy már hangfelvételbe foglalt zenemû beillesztése. A ze -

ne szerzôk jogosultságaira nincs kihatással a két eltérô megoldás, az elôadók és 

a hangfelvétel-elôállítók esetében viszont fontos különbségek merülnek fel.

Amikor hangfelvételbe foglalt zenemû kerül felhasználására egy filmben, nemcsak

a szerzôktôl, de a hangfelvétel és az abba foglalt elôadói teljesítmény jogosultjától

is engedélyt kell kérnie a filmelôállítónak, vagyis megfilmesítési szerzôdést kell

kötnie ezekkel a szomszédos jogi jogosultakkal az elôadást tartalmazó hangfelvé tel
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többszörözésére. A megfilmesítési szerzôdés aláírásával e jogosultak filmmel kap -

cso latos vagyoni jogai a törvény alapján szállnak át a filmelôállítóra, de személyhez

fûzôdô jogaik és a törvényi kivételt képezô díjigények a továbbiakban is megilletik

ôket a filmbe foglalt teljesítményeik felhasználásai után.

Az elôállító a szerzôdés alapján ôt megilletô jogokat más – akár belföldi, akár

külföldi – természetes vagy jogi személlyel együttesen is gyakorolhatja.

A vagyoni jogok átruházása, átszállása nem érinti a szerzôk és a szomszédos jogi

jogosultak személyhez fûzôdô jogait. Tehát azok megmaradnak az alkotóknál és

elôállítóknál, de védelmükben a filmelôállító is felléphet.

A többi jogosult számára is biztosított személyhez fûzôdô jogokon túlmenôen,

egy speciális integritásvédelmi, a mû egységét óvó jog is megilleti a szerzôket, ennek

a gyakorlása azonban speciális. A filmalkotás ugyanis akkor minôsül befejezettnek,

ha végleges változatát a szerzôk és az elôállító ilyenként elfogadják. Ezt követôen 

a végleges változatot egyik fél sem változtathatja meg egyoldalúan, vagyis mindegyi -

küknek véglegesnek kell tekintenie a filmet. A már befejezettnek tekintett film hozzá -

adással, elhagyással vagy kicseréléssel való módosításához, vagy bármilyen más

megváltoztatásához a szerzôk és az elôállító engedélye egyaránt szükséges. Figye -

lemmel arra, hogy a filmnek több szerzôje van, és meglehetôsen idôigényes lenne

valamennyiük hozzájárulásának megszerzése, a törvény úgy rendelkezik, hogy 

e jogok gyakorlásakor – a szerzôk közötti eltérô megállapodás hiányában – a rende -

zô képviseli a többi szerzôt. Ezen személyhez fûzôdô jog tekintetében tehát a film -

elôállító nem képviselheti a szerzôket.
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